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VÁŽENÍ  PRIATELIA  TURISTIKY, 
 

milí návštevníci Veľkého Medera 
 
je ná m veľkou cťou, ž e Vá s mo ž eme priví táť ná 62. 
celoslovenskom žráže Klubu slovenský ch turistov á 
ná 46. stretnutí  Turistický ch oddielov mlá dež e KST 
vo Veľkom Mederi s 950 roc nou histo riou á už  549 
roc ný mi mestský mi prá vámi pridelený mi mestu 
v roku 1466 pánovní kom Mátejom Corví nom. Veľký  
Meder je jedný m ž usádlostí  v Dolnom Ž itnom os-

trove s nájboháts ou minulosťou. Jej dejiný su  žáchováne  v árchí vných dokumentoch, v 
žážnámenáný ch u stných podániách, nás ich cintorí noch, kostoloch, kultu rných pámiát-
kách á v sochá ch. Presne  u dáje o vžniku mestá nemá me, ále vieme, ž e pomenovánie 
usádlosti Megere pochá džá od jedne ho vodcu kniež áťá Á rpá dá s menom Megere, kto-
re ho ľud sá usádil ná Ž itnom ostrove po prí chode Máďárov. Meno Megýer poukážuje 
ná po vod obýváteľov tejto usádlosti.  

S rádosťou sme prijáli sprá vu o pridelení  tohto, pre ná s ták vý žnámne ho podujá-
tiá, lebo sme hlboko presvedc ení , ž e tento ná dherný  ku t nás ej republiký si to žáslu ž i. 
Ž iju  tu dobrí , prácovití  á pohostinní  ľudiá, ktorí  sá budu  usilováť výtvoriť pre vá s  po-
být poc ás žrážu tie nájleps ie podmienký. 

Nápriek tomu, ž e tu nemá me horý  má  ná s  regio n veľký  potenciá l prí rodný ch 
krá s á množ stvo kultu rných pámiátok, medži ktore  pátriá áj prí rodne  chrá nene  oblás-
ti luž ný ch lesov popri veľkom á málom Dunáji, áko áj pámiátký sákrá lnej árchitektu rý 
ktore  su  pámá tihodný m dedic stvom nás ich predkov. V neposlednom ráde tu má me 
termá lne ku pálisko Thermál Corvinus, ktore  minulý  rok oslá vilo 40. vý roc ie svojho 
žálož eniá á dodnes pátrí  medži prve  tri nájnávs tevovánejs ie termá lne ku páliská  
v republike á je vždiálene  od žrážove ho centrá á stánove ho tá borá  ná dohodenie ká-
men om. 

Pre Vá s, milí  priáteliá, ktorí  ste ná s  regio n es te nenávs tí vili á má te žá ujem o jeho 
bliž s ie spožnánie, sme pre vá s priprávili množ stvo pes í ch tu r ále áj cýklisti si prí du ná 
svoje, už  nehovoriác o fákultátí vných vý letoch do okoliá á prográmoch, ktore  priprávi-
li orgánižá tori tohto žrážu. Blí žke okolie Veľke ho Mederá poskýtuje lá káve  mož nosti  
návs tí viť historicke  mesto Komá rno s nájvá c s í m pevnostný m sýste mom v strednej 
Euro pe ná oboch brehoch Dunájá. V blí žkosti ná s ho mestá sá náchá džá jedno 
ž nájvá c s í ch miest Máďárská Gýo r s obrovský m množ stvom kultu rných pámá tihod-
ností  s ktorý m má  nás e mesto priáme áutobusove  spojenie áko áj hlávne  mesto Bráti-
slává, ktorá  je dostupná  moderný m vlákový m spojení m Regiojet. 

Ná žá ver Vá s chceme ubežpec iť, ž e nás im prvorádý m cieľom v prí práve ná toto 
stretnutie Klubu slovenský ch turistov bude utvorenie táký ch technický ch 
á orgánižác ný ch podmienok, ábý ste sá v nás om regio ne á v nás om meste cí tili c o náj-
leps ie á ábý ste sá k ná m rádi áj v budu cnosti vrácáli. 



Príhovor predsedu VÚC Trnava 

Ing. Tibor Mikuš, PhD 

 

 

 

 

Vážení priatelia turistiky,  

 

 Trnávský  sámosprá vný kráj ponu ká množ stvo žáují mávý ch miest á nev-

s edný ch prí rodný ch krá s. Hoci nemá me Tátrý áni Slovenský  ráj, má me ná vs tevní kom 

c o ponu knuť áj ná juhu nás ej domoviný. Preto má nesmierne tes í , ž e 62. roc ní k celo-

slovenske ho žrážu turistov priví tá Veľký  Meder.  

Ná dherne  luž ne  lesý á okolie ná Ž itnom ostrove isto poskýtli domá cim orgá-

nižá torom dostátoc ne  množ stvo vhodný ch trá s pre ná vs tevní kov žrážu. V su c ásnosti 

je ná u žemí  regio nu 685 km turistický ch žnác kováný ch chodní kov, ž toho v turistic-

kom regio ne Dunájská  Stredá je ich 114 km.  

V nás om kráji podporujeme s port á vs etký pohýbove  áktivitý. V minulý ch 

rokoch sme v spoluprá ci s Klubom slovenský ch turistov výžnác ili trásý pomenováne  

po vý žnámný ch osobnostiách nás ej histo rie. Má me Chodní k sv. Cýrilá á Metodá 

i Chodní k Já ná Holle ho. Spolu sme sá podieľáli áj ná medžiná rodnej konferencii Trádí -

cie á perspektí vý orgánižovánej turistiký v strednej Euro pe.  

 Turistiká je odvetvie, ktore mu sá mo ž u venováť ľudiá tákmer vs etký ch ve-

kový ch kátego rií  bež extre mných finánc ný ch ná rokov. Ž elá m vs etký m u c ástní kom 

žrážu krá sne žá ž itký v kruhu ľudí , ktorí  máju  rovnáku  krvnu  skupinu á mnoho žvlá d-

nutý ch kilometrov pri spožná vání  nás ej c árokrá snej prí rodý. 



Príhovor predsedu Klubu slovenských turistov 

Peter Dragúň 

 

 

Priatelia, turisti, 

 

 

dlhs ie než  obvýkle trválo, ký m sá potvrdilo miesto konániá 62. celosloven-
ske ho žrážu turistov KST. O to vá c s iá je mojá rádosť, ž e sá ták stálo. D ákujem 
kolegom ž Veľke ho Mederá, ž e sá podujáli žorgánižováť toto nás e vrcholne  
podujátie.  

Kto žá turistiku pováž uje ibá putovánie po horá ch á doliná ch, je mož no sklá-
máný : Žásá žráž ná rovine?  Ále veď turistiká nie su  ibá kopce, turistiká je 
komplexne  spožná vánie svojej krájiný. Slovensko má  krá sne horý, ále áj 
u rodne  roviný so svojim nežámeniteľný m chárákterom, výsoký m nebom 
á vždiálený m horižontom. Doprájme si prí lež itosť prejsť sá po luž ný ch le-
soch, objávováť rámená  Dunájá, sledováť vtá ký, kvetenu, do sý tosti sá výku -
páť. Á nemájte obávý, budu  áj tu rý s prevý s ení m: do pohoriá Tribec , kde ná 
ná s c áká  romá nský kostolí k v Kostoľánoch pod Tribec om á pohľád  ná Nitru 
ž Pýrámí dý ná vrchu Žobor, do Ková c ovských kopcov s vý hľádom ná veľký  
meánder Dunájá. D áls ie tu rý ná s žávedu  do susedne ho Máďárská. Vs etci po-
žná te meno Edmund Te rý, nesie ho áj jedná ž nás ich výsokotátránský ch chá t. 
Po jdeme si uctiť tohto vý žnámne ho priekopní ká turistiký, c lená Uhorske ho 
kárpátske ho spolku – predchodcu Klubu slovenský ch turistov, k jeho pámá t-
ní ku v Pilis ský ch vrchoch. 

Usporiádáteliá máju  v tálo ne i ďáls ie žáují mávosti á prekvápeniá. Á pridájte 
si k tomu dobru  ná ládu pri káž doroc nom stretnutí  turistický ch priáteľov 
ž ro žných konc í n Slovenská, ž C eskej republiký á Máďárská, predstávte si 
ochotu u stretový ch orgánižá torov, Veľkomederske  termá lne ku pálisko á 
žistí te, ž e musí te prí sť. Tes í me sá ná Vá s ! 



Príhovor predsedu OŠ a regionálnej rady KST DS 

Alexander Ollé 

 
 

Vitajte na Žitnom ostrove! 
 

Vitajte vo Veľkom Mederi! 
 
 

   Ž itný  ostrov es te nikdý nemál mož nosť usporiádáť 
hlávne  podujátie Klubu slovenský ch turistov.  Dostá-
lo sá ná m cti priví táť Vá s turistov, priáteľov prí rodý. 
Klub turistov Slimá ci ž Veľke ho Mederá v spoluprá ci 
s mestom Veľký  Meder, Regioná lnou rádou Dunájská  
Stredá á ostátný mi klubmi regio nu sá Vá m budu  sná-

ž iť pripráviť bohátý  turistický  á kultu rný prográm medži 6. á 12. ju lom. 
   Mož no ná m chý báju  kopce, ále má me c árokrá sne luž ne  lesý pri Dunáji. 
Fáuná á flo rá v luž ný ch lesoch je neskutoc ne bohátá , veď C ic ovske  mr tve rá-
meno je prí rodná  režervá ciá s nájvýs s í m piátým stupn om ochráný.  No páni 
prí rodá si mo ž e povedáť svoje á pos le strá ž cov komá rov á nevpustí  ná s do 
tohto rájá. 
    Viác áko 20 rokov sá žu c ástn ujeme letný ch žrážov á bež áutobusovej do-
právý sme sá nikde nežáobis li á ták to bude áj ná tomto žráže.  
   Budeme sá s tveráť ná Tribec ske  kopce Ž ibricu á Žobor, cestou si požrieme 
žru cáninu hrádu Gý mes .  Návs tí vime pámá tní k vý žnámne ho c lená Uhorske ho 
kárpátske ho spolku – Edmundá Te rýho v Pilis ský ch vrchoch. Bákon ský  les je 
oprádený  legendámi o beťá roch. Dnes su  už  Bákon ske  kopce bežpec ne  
á ukrý váju  nespoc etne  množ stvo ná dherný ch miest, áko v C ertovej priekope, 
ták v u dolí  potoká Cuhá. Turisti, ktorý m sá pá c iá románticke  pivnic ký viná rov 
si nemo ž u necháť ujsť kopcovitu  oblásť S okoro  juž ne od jedne ho ž nájvá c s í ch 
miest Máďárská – Gýo ru vždiálene ho ledvá 30km od mestá Veľký  Meder.  
    Tákž e kopce á prí rodá, ktoru  návs tevuju  turisti ž Veľke ho Mederá á Ž itne ho 
ostrová teráž c ákáju  ná Vá s turistov ž cele ho Slovenská, C iech á s iroke ho ďá-
leke ho okoliá.  
 
    Veľký  Meder otvá rá svoju ná ruc  á c áká  ná Vá s, turistov á priáteľov prí rodý. 



Organizátor 

Čestné predsedníctvo 

KT Slimáci Veľký Meder v spolupráci s Regionálnou radou KST v Dunajskej Strede 

Samuel Lojkovič – primátor mesta Veľký Meder 

Dénes Mikóczy – zástupca primátora mesta Veľký Meder 

Peter Dragúň – predseda Klubu slovenských turistov 

Organizačný štáb 

Alexander Ollé – predseda organizačného štábu 

Zlatica Krupicová – podpredsedníčka organizačného štábu 

Dana Prémusová – podpredsedníčka pre TOM 

Vladimír Gábriš – člen za výkonný výbor Klubu slovenských turistov 

Peter Perhala – predseda sekcie mládeže 

Jindřich Racek – predseda sekcie pešej turistiky 

Ladislav Ollé – dopravné zabezpečenie  

Martin Elšík + Mestská polícia – bezpečnosť a poriadok 

Albert Nagy – organizácia a program 

Július Rácz , Pavol Petrovics – fakultatívne výlety 

Ladislav Berecz  – pešie trasy 

Ervin Bernáth – cyklotrasy 

Mária Halászová a Marta Lászlóová – prezencia, ubytovanie, stravovanie 

Zoltán Kovács – tlač, médiá  



Základné informácie o zraze vo Veľkom Mederi 

Organizátor zrazu 

Organizátorom 62. celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov a 
46. stretnutia turistických oddielov mládeže je z poverenia Ústrednej ra-
dy KST Turistický klub Slimáci Veľký Meder a Regionálna rada KST v  Du-
najskej Strede.  
 

Miesto zrazu :    Veľký Meder 

Termín zrazu :   6.7.2015 - 12.7.2015 

 

Informácie : Ollé Alexander         E-mail:  ollexaa@gmail.com 

                Telefón: +421903659052 

 

Účasť na zraze: členovia KST, KČT, ÖTK, PTTK, MTSZ, ATOM ČR, SCK, APOLLO,  

BERNARD a neorganizovaní účastníci, ktorí sa prihlásia v stanovenom termíne 

a uhradia účastnícke poplatky. Deti a mládež len v sprievode vedúceho turistické-

ho oddielu mládeže alebo rodičov. 

 

Prezencia: 

 62. celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov a 46. stretnutia turistických 

oddielov mládeže  sa bude konať v Centre zrazu v Hoteli Kúria Plauter v zrazových 

dňoch od 07.00 do 19.00 

 Uzávierka prihlášok: 15. máj 2015 

Účastnícke poplatky: Všetky platby a účastnícke poplatky sa uhrádzajú v EUR. 

Po uzávierke prihlášok od 16. mája 2015 je výška účastníckeho poplatku 

jednotná pre všetkých 15 €.  

V cene účastníckeho poplatku je zrazová taška ktorá obsahuje: žrážový  odžnák,    
preukáž žá poc tový ch ciest, u c ástní cký preukáž á propágác ne  máteriá lý. 

C len KST, KC T, O TK, PTTK, MTSŽ, ÁTOM C R, SCK, ÁPOLLO, BERNÁRD   8 € 

C len   KC T, O TK, PTTK, MTSŽ, ÁTOM C R, SCK, ÁPOLLO, BERNÁRD do 18 rokov   1 € 

C len KST, KC T, O TK, PTTK, MTSŽ, ÁTOM C R, SCK, ÁPOLLO, BERNÁRD 19-26 rokov   4 € 

Nec len uvedený ch orgánižá cií  nád 18 rokov 12 € 

Nec len uvedený ch orgánižá cií  do 18 rokov   6 € 



Centrum zrazu 

Hotel *** Plauter Kúria 
Kurtaserská 3369  
932 01 Veľký Meder  

GPS súradnice 
47° 50' 54.5121503" N 
17° 46' 28.992691" E  

Centrum zrazu + stanový tábor 

Ubytovanie TOM 



Stanovanie v areáli Hotela Kúria Plauter 

Dospelá osoba 3,00 Eur / osoba/ noc 

Ostatní, ZŤP a dôchodcovia  nad 62 rokov 

+ TOM  

2,00 Eur / osoba/ noc 

Deti do 6 rokov zdarma 

Triedy , vlastné 

karimatky, spacie 

vaky aj vedúci 

TOM 

Stanovanie aj 

vedúci TOM 

Deti  

do 6 rokov 

Raňajky Večera 

2,00 Eur/os/noc 2,00 Eur/os/noc zdarma 2,00 Eur 4,00 Eur 

 Internáty   aj WIFI         
 69 miest 

Dvojlôžkové  
izby 

7,00 Eur/os/noc   2,00 Eur 4,00 Eur 

Ubytovanie v areáli Obchodnej akadémie a Gymnázia   
vo Veľkom Mederi - TOM 



Povinnosti účastníka celoslovenského zrazu KST a stretnutia TOM 

1. Káž dý  u c ástní k musí  býť riádne prežentováný  á musí  máť vopred uhrádene  vs etký poplátký tý káju ce sá 
ná kládov ná podujátie vopred uvedene  orgánižá torom žrážu ( poplátký ná ubýtovánie, u c ástní cký poplátok, 
u hrádá strávne ho á pod. ).  
2. Je povinný  poc ás cele ho trvániá stretnutiá ná viditeľnom mieste nosiť ožnác enie u c ástní ká žrážu, ktore  
mu bude výdáne  orgánižá torom podujátiá hneď pri prežentá cii. Vstup do žrážove ho priestoru bež ožnác eniá 
je žáká žáný . Pri ubýtování  v stánovom priestore je povinný  viditeľne ožnác iť svoj stán ožnác ení m výdáný m 
orgánižá torom žrážu. V prí páde prí chodu motorový m vožidlom je povinný  ho ožnác iť á odstáviť ho ná urc e-
ne  výhrádene  miesto orgánižá torom podujátiá ( vjážd motorový ch vožidiel u c ástní kov stretnutiá do priesto-
ru žrážu á prejážd ní m bude vo vý nimoc ný ch prí pádoch povolený  len ná žá kláde povoleniá orgánižá torov 
žrážu, bež výdáne ho oprá vneniá orgánižác ný m s tá bom je táký to prejážd žáká žáný  ).  
3. Spoluprácuje pri žábežpec ování  ochráný májetku á bežpec nosti u c ástní kov žrážu s orgánižá tormi turistic-
ke ho žrážu á to dodrž iávání m bežpec nostný ch á protipož iárných pokýnov orgánižác ne ho s tá bu, áko i vhod-
nou prevenciou ( užámýkánie tried, ižieb, nenechá vánie cenností  á dokládov v stánoch á pod., nevžbudžová-
ní m požornosti domá ceho obýváteľstvá nevhodný m, vý stredný m, provokác ný m sprá vání m á pod. ). V prí pá-
de nárus eniá bežpec nosti žrážove ho priestoru, nejáke ho ohroženiá, krá dež e á pod. je povinný  to ihneď 
ohlá siť svojmu vedu cemu á ná sledne prí slus ný m c lenom orgánižác ne ho s tá bu.  
4. V mieste ubýtovániá ( v okolí  vlástne ho stánu stánove ho tá borá, v triedách s ko l, v ižbá ch interná tov, álebo 
v priestoroch ine ho týpu ubýtovániá ) sá žává žuje udrž iáváť c istotu á poriádok ( odpádký dá váť do priprá-
vený ch kos ov á pod. ), áko i v priestoroch hýgienický ch žáriádení  ( WC, sprchý, umý vádlá  á pod.), chrá ni á 
nepos kodžuje prenájáte  žáriádeniá.  
5. Je povinní  dodrž iáváť osobnu  hýgienu, áko áj hýgienu použ í váný ch žáriádení  vo svojom okolí  ( jedá len , 
WC á spoloc ne  priestorý ). Dodrž iává výprácováný  hármonográm výuž í vániá spr ch s náhlásování m sá vo-
pred á s odovždá vání m kľu c ov od spr ch stá lej služ be orgánižá torá podujátiá ).  
6. Ná s portove  výž itie, su ťáž e, hrý á pod. výuž í vá len priestorý vopred výhrádene  orgánižá torom žrážu. Je 
žáká žáne  s portovánie v triedách, ná ižbá ch á ná nevýhrádený ch miestách!  
7. Žákládánie ohní sk ( u ž itkový  ohen  á tá borá k ) je povolene  len ná vopred výhrádený ch miestách orgánižá -
torom žrážu, pric om dodrž iává stánovene  právidlá  ich výuž í vániá á likvidá cie. Ná nevýhrádený ch miestách 
je žákládánie ohní sk prí sne žáká žáne !  
8. Sá žává žuje dodrž iáváť pokýný orgánižá torá v rá mci žrážove ho prográmu á prispo sobuje k tomu svoje 
sprá vánie. Pri jednotlivý ch tu rách, kultu rno-spoloc enský ch ákciá ch, s portový ch áktivitá ch je disciplinování .  
9.   Sá žává žuje dodrž iáváť dobu noc ne ho pokojá v c áse od 22.00 hod. do 6.00 hod.  
10.  Je povinný  hlá siť káž dý  u ráž álebo chorobu svojmu nájbliž s iemu vedu cemu á ná sledne tá borovej, álebo 
ždrávotnej služ be turisticke ho žrážu.  
11.  Vedu ci káž dej mlá dež ní ckej skupiný je povinný  máť u sebá od káž de ho svojho u c ástní ká „Potvrdenie o 
schopnosti žu c ástniť sá tá borá“ ( u u c ástní kov pod 18 rokov, výdáný  obvodný m, detský m leká rom ), áko i 
„Výhlá senie á ždrávotnej spo sobilosti dieťáťá" ( výdáný m žá konný m žá stupcom dieťáťá pred ná stupom ná 
pobýtove  podujátie nie stárs ie áko jeden den , vžor v prí lohe c .6 ).  
12.  Poc ás cele ho pobýtu je neprí pustne  nádmerne  pitie álkoholický ch ná pojov, áko i už í vánie omámný ch  
lá tok. V prí páde porus eniá tohto náriádeniá bude u c ástní k okámž ite výlu c ený  ž ďáls ej u c ásti ná tomto žráže, 
bež ná roku ná vrá tenie uhrádený ch poplátkov su visiácich s pobýtom podujátiá.  
V prí páde spo sobeniá s kodý bude výžváný  k finánc nej ná hráde s kodý.  
13.  V priestoroch žrážu ( stánove ho tá borá, v budove s kolý, interná tu, áreá li s kolý, interná tu, álebo ine ho 
týpu ubýtovániá ) je fájc enie povolene  ibá vo výhrádený ch priestoroch.  
14.  Pri spo sobení  s kodý ná žáriádeniách poc ás pobýtu ná turistickom žráže sá žává žuje orgánižá torovi 
podujátiá s kodu bežodkládne uhrádiť.  
 
Organizačný štáb 



Dôležité upozornenia 

Káž dý  u c ástní k sá žu c ástn uje turisticke ho podujátiá ná vlástne  rižiko. Odporu c á sá, ábý káž dý   

u c ástní k vo vlástnom žá ujme mál so sebou okrem osobný ch dokládov áj preukáž poistencá  

ždrávotne ho poisteniá, Euro pský preukáž ždrávotne ho poisteniá á užávrel individuá lne  

komerc ne  poistenie. Pokiáľ sá ná FV náhlá siá deti do 15 rokov, musiá máť plátný  cestovný  pás.  

U c ástní ci su  povinní  dodrž iáváť pokýný orgánižá torá, usporiádáteľskej služ bý, prí slus ní kov  

Mestskej polí cie v o Veľkom Mederi, prí slus ní kov Krájske ho riáditeľstvá Policájne ho žboru, c le-

nov su kromnej bežpec nostnej služ bý, žábežpec uju cich ochránu verejne ho poriádku v mieste 

žrážu á v ubýtovácí ch žáriádeniách á ždrž iáváť sá vs etke ho, c o bý porus oválo verejný  poriádok á 

pokojný  priebeh podujátiá.  

U c ástní ci su  povinní  strpieť u koný orgánižá torá, usporiádáteľá, prí slus ní ká Policájne ho žboru,  

prí slus ní ká mestskej polí cie, álebo c lená su kromnej bežpec nostnej služ bý su visiáce s porus ení m  

povinností  u c ástní ká podujátiá.  

U c ástní ci su  povinní  dodrž iáváť žá kon c . 8/2009 Ž. ž. o cestnej premá vke v žnení  neskors í ch  

predpisov á to nájmá  ustánoveniá § 52 - osobitne  ustánoveniá o chodcoch áko áj ustánoveniá  

§ 55 – osobitne  ustánoveniá o cýklistoch.  

V ods. 2) predmetne ho § sá uvá džá, ž e žá žní ž enej viditeľnosti musí  máť cýklistá jáždiáci po  

krájnici   álebo   po  okráji  vožovký   ná   sebe  viditeľne   umiestnene    reflexne    prvký   álebo  

oblec ený   reflexný  bežpec nostný  odev.  

V ods. 9) sá uvá džá, ž e cýklistá je povinný  poc ás jáždý ná bicýkli mimo obce chrá niť si hlávu  

riádne upevnenou ochránnou prilbou. Ák je cýklistá mláds í  áko 15 rokov. Tá to povinnosť sá 

vžťáhuje áj ná jáždu v obci.  

Orgánižá tor odporu c á u c ástní kom cýkloturistický ch trá s použ í váť ochránnu  prilbu áj poc ás jáždý 

bicýklom ná mestský ch komuniká ciá ch vo Veľkom Mederi.  

U c ástní ci su  povinní  poc í náť si ták, ábý nedochá džálo ku s kodá m ná ždráví , ná májetku, ná  

prí rode á ž ivotnom prostredí  v žmýsle žneniá § 415 žá koná c . 40/1994 Žb. Obc iánskeho žá konní -

ká.  

D álej su  povinní  dodrž iáváť ustánoveniá žá koná c . 479/2008 Ž. ž. o orgánižování  verejný ch  

telový chovný ch podujátí , s portový ch podujátí  á turistický ch podujátí  á o žmene á doplnení   

niektorý ch žá konov.  

Poc ás konániá predmetne ho podujátiá je orgánižá torom žábežpec ená  pre u c ástní kov ždrávotná   

stárostlivosť  priámo  v priestore  žrážove ho centrá.  Polikliniká je  vždiálená     pes o  10  min.  

Nákoľko  v meste je áj letne   ku pálisko,  ku pánie  u c ástní kov  je  ná  vlástne   nebežpec enstvo.    V  

letnej  sežo ne  je  v áreá li  mestske ho  ku páliská žábežpec ená    služ bá plávc í ká pri káž dom báže ne 

á ták isto áj ždrávotná  služ bá. 
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Ubytovanie a stravovanie 

Ubytovanie Adresa Izby Cena 

 Vígh Tímea - unimobunky Kurtáserská  159/15, 

93201 Veľký  Meder 

0903/261259 

12 x 4 osobý 
48 miest 

     7€/osobá/noc 

Internáty Obch. Akadémia Brátislávská  38, 

93201 Veľký  Meder 

2 lo ž kove  ižbý 
69 miest 

     7€/osobá/noc 

Hotel Kúria Plauter *** 
http://www.plauterkuria.sk  

Kurtáserská  3396, 
932 01 Veľký  Meder 
  
Cený s rán ájkámi 

1 x   6 lo ž ková  ižbá  -   30€/osobá/noc 
7 x   2 lo ž ková  ižbá  -   30€/osobá/noc 
1 x   3 lo ž ková  ižbá  -   30€/osobá/noc   
4 x   2+1Ápártmá n  -   30€/osobá/noc 
1 x   5 lo ž ková  ižbá  -   30€/osobá/noc 

Hotel Kúria Plauter *** 
http://www.plauterkuria.sk  

Ápártmá nový  dom 
600 m od hotelá 

2 x 4 osobý 
3 x 2 osobý 
1 x 4 osobý 

   10€/osobá/noc 

Bábics Margit Mostová  12 
93201 Veľký  Meder 
0904/613603 

3 x 4 osobý      7€/osobá/noc 

Csiffári Mária 
www.csiffariapartman.sk 

 

Ul. Sv. S tefáná 1 
93201 Veľký  Meder 

4 x 4 osobý      8€/osobá/noc 

 

 http://www.ubytovanie-velky-meder.sk/ 

 http://www.webubytovanie.sk/index.php?city=vm 

 http://www.ubytovanienaslovensku.eu/velky-meder 

 http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/ubytovanie/velky-meder 

 http://www.megaubytovanie.sk 

Ponuky a možnosti individuálneho ubytovania a  

stravovania vo Veľkom Mederi pre účastníkov zrazu 

http://www.plauterkuria.sk
http://www.plauterkuria.sk


Stanovanie 

1. Povinnosť káž de ho u c ástní ká 62. slovenske ho žrážu turistov á 46. žrážu TOM KST je v plnom 
rožsáhu res pektováť pokýný c lenov orgánižác ne ho s tá bu,  dodrž iáváť tá borový  poriádok á poký-
ný sprá vý Hotelá Ku riá Pláuter. 
2. Káž dý  u c ástní k žrážu KST musí  býť prežentováný  á nosiť ožnác enie u c ástní ká ná viditeľnom 
mieste. 
3. Pre informovánie u c ástní kov slu ž iá informác ne  tábule á vý veský umiestnene  v priestoroch 
prežentá cie. Odporu c áme sledováť áktuá lne ožnámý á prí pádne  žmený prográmu. 
4. Udrž ujte c istotu á poriádok okolo vlástný ch stánov, v priestore tá borá i mimo neho, osobitne 
pri hýgienický ch á sociá lných žáriádeniách. Odpádký odkládájte do priprávený ch smetný ch 
ná dob. 
5. Do sledne dodrž iávájte c ás noc ne ho pokojá, ktorý  je stánovený  od 00.00 hod. do 6.00 hod. 
Ž porus ovániá prí kážu budu  vývodene  do sledký. V prí páde opákováne ho rus eniá noc ne ho poko-
já bude výkonáný  tvrdý  žá sáh žo stáný c lenov orgánižác ne ho s tá bu á polí cie. Su c ásne výlu c i 
nesprátní ká ž ďáls ej u c ásti v tá borovom priestore. 
6. Mimoriádne události ste povinný  náhlá siť tá borovej služ be. 
7. Orgánižác ný  s tá b žrážu KST á stretnutiá TOM KST si výhrádžuje prá vo v prí páde hrube ho 
porus ovániá žá sád spolunáž í vániá, pos kodžovániá dobre ho mená KST, pos kodžovániá verejne ho 
álebo su kromne ho májetku výlu c iť u c ástní ká žrážu ž ďáls ej u c ásti ná žráže á bude od neho výž á-
dováť ná hrádu žá ní m spo sobenu  s kodu. 
8. Je prí sný žá káž žákládániá tá borá kov i málý ch ohní c kov v priestore tá boriská, osobitne pri 
stánoch. Pre tento u c el su  výhrádene  bežpec ne , výbávene  miestá, ktore  je potrebne  si vc ás žistiť. 
9. Poc ás pobýtu v priestore žrážu, áni mimo neho nevžbudžujte požornosť á pohors enie u ostát-
ný ch u c ástní kov žrážu. Je žá káž nádmerne ho pitiá álkoholu, osobitne osobámi mláds í mi áko 18. 
rokov.  
10. Orgánižác ný  s tá b žrážu neruc í  žá prí pádnu  strátu álebo krá dež  osobný ch vecí  odlož ený ch 
bež dožoru, áko áj voľne ponecháný ch v stánoch. 
11. Vjážd motorový ch vožidiel u c ástní kov turisticke ho stretnutiá do priestoru žrážu á prejážd 
ní m je žáká žáný  (BUS, osobne  áutá , káráváný, motocýkle). Oprá vnenie k tomu máju  vý luc ne 
motorove  vožidlá  s tá bu žrážu, služ ieb á miestneho personá lu. Motorove  vožidlá  poc ás trvániá 
žrážu mo ž u býť odstávene  vý luc ne ná výhrádenom párkovisku pred vstupom do priestorov 
žrážu. 
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Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi 

    THERMAL CORVINUS  Veľký Meder 

 

Kúpalisko THERMAL CORVINUS vo Veľkom Mederi 
na Slovensku, vzdialené 65 km od Bratislavy, sa nachádza na okraji mes-
ta pri krásnom 100 hektárovom lesoparku. 
Termálna voda vyvierajúca z dvoch prameňov má blahodarné účinky na 
choroby pohybového ústrojenstva. 
Kúpalisko THERMAL CORVINUS vo Veľkom Mederi srdečne očakáva náv-
števníkov v každom ročnom období  pestrou paletou služieb a deviatimi 
bazénmi s  teplotou vody od 25-37°C. 
Okrem kúpania sa, môžu návštevníci relaxovať pri animačných progra-
moch, v oddychových priestoroch, sauna centre, welnes centre, soľnej 
bani, morskom kúpeli a občerstviť sa v reštauráciách i baroch. O utuže-
nie zdravia návštevníkov sa postarajú liečebné prístroje magnetoterapia 
BEMER a termo-akupresúrne lôžko CERAGEM. Masážny salón a salón 
krásy ponúka poradenstvo a kompletnú starostlivosť o Vaše telo. V za-
riadení termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi nájdete okrem príjem-
ného oddychu telesnú i duševnú rovnováhu. 
Dovolenku vo Veľkom Mederi je možné spestriť výletom a spoznať krá-
sy Žitného ostrova, miestnu kultúru a pamätihodnosti v blízkom okolí.  



Thermal Corvinus Veľký Meder 

Hlavný vstup do areálu     

termálneho kúpaliska. 

Nový toboganový komplex 

termálneho kúpaliska. 



Bazény s celoročnou prevádzkou 

BAZÉNY S CELOROČNOU PREVÁDZKOU 

EGÉSZ ÉVBEN MŰKÖDŐ MEDENCÉK 

BASENY OTWARTE PRZEZ CAŁY ROK 

ANLAGEN MIT GANZJÄHRIGEM BETRIEB 

 

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN                                                                                                         

FEDETT ÚSZÓMEDENCE 

KRYTY BASEN REKREACYJNY 

ERHOLUNGSBECKEN 

Teplota vody  30°C 

Vodná plocha  291,4 m² 

Hĺbka   1,2m 

 

PERLIČKOVÝ KÚPEĽ 

PEZSGŐFÜRDŐ                                                                                                                                  

JACUZZI 

VERGNÜGUNGSBECKEN MIT WASSERTURM 

Teplota vody 33 °C 

Vodná plocha 19,65 m² 

Hĺbka  0,6m 

 

DETSKÝ BAZÉN S HRACÍMI ELEMENTMI 

GYERMEKMEDENCE JÁTÉKELEMEKKEL 

BASEN DLA DZIECI Z RÓŻNYMI ATRAKCJAMI 

KINDERBECKEN MIT WASSERATTRAKTIONEN 

Teplota vody 30 °C 

Vodná plocha 20,00 m² 

Hĺbka  0,4m 

 

POLOKRYTÝ SEDACÍ BAZÉN 

FÉLFEDETT ÜLŐMEDENCE 

BASEN PÓŁKRYTY 

HALBÜBERDACHTES BECKEN 

Teplota vody  37 °C 

Vodná plocha  550 m² 

Hĺbka   0,96 m 

 

RODINNÝ ZÁBAVNÝ BAZÉN 

CSALÁDI MEDENCE VIZIVÁRRAL 

BASEN SŁUŻĄCY DO ZABAWY Z WIEŻĄ 

WODNĄ 

FAMILIEN- ERLEBNISBECKEN MIT WASSER-

BURG 

Teplota vody 32 °C 

Vodná plocha 369 m² 

Hĺbka   0,30 m - 0,80m 

 

WELLNESS 

Fínska sauna 

Morský kúpeľ 

Soľná jaskyňa                                                                                                                    

Magnetoterapia BEMER                                                                                                                    

Akupresúrne masážne lôžko CERAGEM 

Masáže, kozmetika, manikúra, pedikúra 



Vonkajšie bazény, Detské ihriská, Lanová dráha 

VONKAJŠIE BAZÉNY 

SZABADTÉRI MEDENCÉK 

BASENY OTWARTE SEZONOWO 

ANLAGEN MIT SAISONBETRIEB 

REKREAČNÝ BAZÉN S HYDROMASÁŽAMI A VODOPÁDMI                                                   

REKREÁCIÓS MEDENCE VÍZSUGARAKKAL ÉS MINI-VÍZESÉSEKKEL                                                                           

BASEN REKREACYJNY                                                                                                                        

DAS ERHOLUNGSBECKEN MIT HYDROMASSAGEN UND WAS-

SERFÄLLEN 

Teplota vody  34 °C 

Vodná plocha  483 m² 

Hĺbka   1,2 m 

 

 

PLAVECKÝ BAZÉN                                                                                                      

ÚSZÓMEDENCE 

BASEN DO PŁYWANIA                                                          

DAS SPORTLICHE SCHWIMMBECKEN 

 

Teplota vody  25 °C 

Vodná plocha 176 m² 

Hĺbka  1,80m 

Dĺžka  50m 

Šírka           25m 

TALIANSKY BAZÉN                                                                                                                         

OLASZ MEDENCE                                                                                                                                

BASEN WŁOSKI                                                                                                                 

ITALIENISCHES BECKEN MIT RUTSCHBAHNEN 

Teplota vody 28 °C 

Vodná plocha     313 m² 

Hĺbka  0,80 m – 1,60m 

 

VONKAJŠÍ DETSKÝ BAZÉN S HRACÍMI ELEMENTMI                                                              

NYÁRI GYERMEKMEDENCE JÁTÉK ELEMEKKEL                                                                                                               

BASEN DZIECIĘCY Z ELEMENTAMI DO ZABAWY                                                      

KINDERBASSIN MIT SCHLANGENRUTSCHE UND                                

WASSERSPIELGERÄTE 

Teplota vody  30°C 

Vodná plocha  263 m² 

Hĺbka   0,30 m 



Sponzori podujatia 

 

 

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 

MESTO VEĽKÝ MEDER 

THERMAL CORVINUS VEĽKÝ MEDER 

HOTEL KÚRIA PLAUTER VEĽKÝ MEDER 

TK SLIMÁCI VEĽKÝ MEDER 

OZ KST DUNAJSKÁ STREDA 

 
 

 
 
 
Reštaurácia Fantázia 
Sv. Štefana 343/12  
932 01  Veľký Meder 
 
 
VALENTINA SK s.r.o. 
Bratislavská 6  

932 01  Veľký Meder 

MŠK VM Tekergők                
Štadiónová 2130 
932 01  Veľký Meder 
 
 
 
PRIMAVIN s.r.o. 
Komárňanská 47 
932 01 Veľký Meder 
 
 
Invest Group  
Veľký Meder s.r.o., "SPIRIT" 
Kúpeľná 1326/16, 93201 Veľký Meder  

   

 Avon Leader 

 Eva Fitos Somogyi 

Wolfcraft SK, s.r.o.,  
Dunajskostredská 600, 
929 01 Malé Dvorníky  

FORNETTI SLOVAKIA, spol. 
s r.o., Muzejná 208/1,  
929 01 Dunajská Streda  

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 



Odchody autobusov na trasy a ceny 

 

 

 

 

 

 

       Časy odchodov sú orientačné! 

   TOM 1   Veľký Meder - Gabčíkovo  

 ide - 7.7. a 11.7.2015   

8.05 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod 14.35 

8.10 odchod Veľký Meder Obchodná akadémia odchod 14.30 

8.40 príchod Gabčíkovo odchod 14.00 

 Dospelí -     2,-€ Mládež, dôchodcovia,TOM - 1,-€   

   TOM 2 Veľký Meder - Kľúčovec    

  ide - 8.7. a 10.7.2015     

8.30 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod 15.20 

8.35 odchod Veľký Meder Obchodná akadémia odchod 15.15 

8.50 príchod Kľúčovec           

            Medveďov odchod 15.00 

 Dospelí -     1,-€ Mládež, dôchodcovia,TOM - 0,50€   

   P1/TOM 3 Veľký Meder - Nyúl  MR   

  ide -  9.7.2015     

7.45 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod 16.35 

7.50 odchod Veľký Meder Obchodná akadémia odchod 16.30 

8.50 príchod Nyúl MR odchod 15.30 

 

Pre deti a mládež potrebný 

cestovný pas! Mládež, dôchodcovia,TOM - 1,50€   

 Dospelí -     3,-€    

 

P 2/ TOM 4 Veľký Meder - Várgesztes  MR   

 Ide 8.7. a 10.7.2015    

5.05 odchod vlak Bratislava hl.st.  odchod VM 19.12 

6.43 odchod vlak Komárno odchod VM 17.38 

7.20 odchod Veľký Meder vlak príchod         17.25 

7.25 odchod Veľký Meder obchodná akadémia odchod 17.15 

7.30 odchod Veľký Meder Hotel Plauter odchod 17.10 

8.45 príchod Várgesztes   MR odchod 16.00 

 
Pre deti a mládež potrebný 

cestovný pas! 
Mládež, dôchodcovia,TOM - 2,00€   

 Dospelí -     4,-€    

P 3 Veľký Meder - Ladice    

 Ide 10.7.2015    

7.00 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod        18.45 

7.05 odchod Veľký Meder obchodná akadémia príchod 18.40 

7.30 odchod Veľký Meder vlak príchod 18.35 

9.00 príchod Ladice   

    Nitra odchod 17.30 

 Dospelí -     5,-€ Mládež, dôchodcovia - 2,50€   



Odchody autobusov na trasy a ceny 

 

 

   Časy odchodov sú orientačné! 

TOM 5 Veľký Meder - Ladice    

 Ide 10.7.2015    

7.00 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod           18.45 

7.05 odchod Veľký Meder obchodná akadémia príchod 18.40 

7.30 odchod Veľký Meder vlak príchod 18.35 

9.00 príchod Jelenec -  Remitáž   

    Nitra odchod 17.30 

 Dospelí -     5,-€ Mládež, dôchodcovia, TOM - 2,50€   

P 4/ TOM 6   Veľký Meder - Kamenica nad Hronom 

 Ide 9.7.  a  11.7.2015    

7.40 odchod Veľký Meder obchodná akadémia príchod           18.45 

7.45 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod 18.40 

 odchod Veľký Meder vlak príchod  

9.00 príchod Kamenica nad Hronom   

    Kamenica nad Hronom Kováčov odchod 16.30 

 Dospelí -     5,-€ Mládež, dôchodcovia - 2,50€   

P 5/TOM 7 Veľký Meder - Vinye - Csesznek MR   

 Ide 7.7.,9.7.  a  11.7.2015   

5.05 odchod Bratislava hl. st.     

7.20 odchod Veľký Meder vlak príchod           18.10 

7.30 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod 18.05 

7.35 odchod Veľký Meder obchodná akadémia príchod  

8.45 príchod Vinye   

Csesznek hrad odchod 17.00    Pre deti a mládež potrebný cestovný pas! 

 Dospelí -     4,-€ Mládež, dôchodcovia, TOM - 2,-€   

P 6 Veľký Meder - Vinye - Csesznek MR  

 Ide 7.7.,9.7.  a  11.7.2015     

  5.05 odchod Bratislava hl. st.     

*7.20  odchod Veľký Meder vlak príchod            18.10 

  7.30 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod 18.05 

  7.35 odchod Veľký Meder obchodná akadémia príchod  

  8.45 príchod Vinye   

  9.00                príchod Csesznek hrad odchod 17.00 

   Pre deti a mládež potrebný cestovný pas! 

 
Dospelí -     4,-€ 

Mládež, dôchodcovia, TOM - 2,-€ 

* Veľký Meder vlak nejde 

11.7.2015  

P 7   Veľký Meder - Dobogókő MR 

 Ide 10.7. a 11.7.2015     

5.05 odchod Bratislava hl.st  10.7. odchod VM 19.12 

6.05 odchod Bratislava hl.st  11.7. odchod VM 20.21 

7.30 odchod Veľký Meder obchodná akadémia príchod            18.45 

7.38 odchod Veľký Meder vlak príchod 18.40 

7.45 odchod Veľký Meder hotel Plauter príchod 18.40 

9.20 príchod Dobogókő odchod 17.00 

   Dospelí -     5,-€ Mládež, dôchodcovia - 2,50€     



Ďalšie pokyny k zrazu 

Organizátor zabezpečí na každú túru zrazový autobus, pokiaľ sa na trasu nahlási minimál-

ne 25 osôb, cena  bude upresnená v závislosti od vzdialenosti  prepravy. 

Len  včas  nahláseným  účastníkom  organizátor  garantuje/  pokiaľ  to  kapacity  dovolia/  

účasť  na fakultatívnych   výletoch.  Z uvedeného dôvodu   uvádzame   podrobnejší   rozpis   

zaujímavostí   na   jednotlivých fakultatívnych  výletoch . Ich výber zvážte  pri vyplňovaní 

trás   v tabuľke predbežného záujmu, aby ich  organizátor vedel zabezpečiť a  urobiť roz-

pis. 

Upozornenie:  Na túry v Maďarsku si vopred  zameniť  eura  na  forinty  a zobrať    si  kar-

tičku  európskeho  poistenca  a preukaz totožnosti ,  deti pod 15 rokov pas. Odporúčame 

zahraničné poistenie.  

Výhody pre účastníkov zrazu:  

 -  návšteva Vlastivedného domu vo Veľkom Mederi  /skupiny v počte min. 15 osôb/                                                

    Vstupné /symbolické/   na preukaz účastníka zrazu TOM ,  ZŤP,  dôchodca  koľko kto    

    uzná za vhodné  

 - vstup do  termálneho kúpaliska bude na preukaz účastníka zrazu  zabezpečený zdarma     

   v čase od 17.00 do 20.00 počas celého zrazu  

 možnosť využitia letného turistického vláčika účastníkmi zrazu 

 Tarzánia (lanová dráha) Thermal Corvinus Veľký Meder  

Možnosť návštevy Bratislavy vlakom  

Regiojet . Cestovný poriadok bude dostup-
ný v zrazovom centre alebo na 
www.regiojet.sk 

Možnosť návštevy mesta Győr pravidelnou  
autobusovou linkou z Veľkého Medera.  
Cestovný poriadok bude dostupný v zrazovom 
centre alebo na  
http://www.velkymeder.sk/images/pdf/
menetrend%20hu%20sk%20Gyor.pdf 

Možnosť nákupu občerstvenia v mini potravinách v centre zrazu  v Kúrii Plauter pred   
odchodom na trasy alebo po príchode z trás. 



Program 62. CZ KST 

6. júl 2015 - pondelok 
 
08.00-19.00 preženciá u c ástní kov, ubýtovánie 
08.00-18.00 prehliádká mestá so sprievodcom á vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho    
                         ku páliská, individuá lný prográm 
17.30-19.00 vec erá 
20.00-23.00 voľný  prográm u c ástní kov 
 

7. júl 2015 - utorok 
 
06.30-08.00 budí c ek, rán ájký 
08.00-19.00 preženciá u c ástní kov, ubýtovánie 
08.00-18.00 vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho ku páliská, individuá lný prográm,   
                        mož nosť u c ásti ná trásá ch TOM  
17.30-19.00 vec erá 
20.00-23.00 voľný  prográm u c ástní kov 

8. júl 2015 - streda 
 
06.30-08.00 budí c ek, rán ájký 
08.00-19.00 preženciá u c ástní kov, ubýtovánie 
08.00-18.00 vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho ku páliská, individuá lný prográm,   
                        mož nosť u c ásti ná  trásá ch TOM  
17.30-19.00 vec erá 
20.00-22.30 voľný  prográm u c ástní kov 

9. júl 2015 - štvrtok 
 
06.30-08.00 budí c ek, rán ájký 
08.00-19.00 preženciá u c ástní kov, ubýtovánie 
08.00-18.00 odchod u c ástní kov ná trásý, individuá lný prográm,  
17.30-18.30 vec erá 
18,30-19.00 reláx, kultu rný prográm - centrum žrážu 
19.00-22.30    slávnostné otvorenie 62.CZ KST, centrum zrazu Kúria Plauter, kultúrny   
                             program , voľná zábava so živou hudbou  

Zmena programu 62. CZ KST vyhradená 



Program 62. CZ KST 

10. júl 2015 - piatok 
 
06.30-08.00 budí c ek, rán ájký 
08.00-19.00 preženciá u c ástní kov, ubýtovánie 
08.00-18.00 odchod u c ástní kov ná trásý, individuá lný prográm,  
17.30-19.00 vec erá 
20.00-23.00 reláx, kultu rný prográm - centrum žrážu 
21.00-23.00 Country koncert, bál, táborák pri amfiteátri - centrum zrazu Kúria Plauter 
22.00-23.00 porádá vedu cich 
23.00 Vec ierká  
     

11. júl 2015 - sobota 
 
06.30-08.00 budí c ek, rán ájký 
08.00-19.00 preženciá u c ástní kov, ubýtovánie 
08.00-18.00 odchod u c ástní kov ná trásý, individuá lný prográm 
17.30-18.30 vec erá 
18.30-19.00 reláx, kultu rný prográm - centrum žrážu 
19.00-20.30  slávnostné ukončenie 62.CZ KST a 46. stretnutia TOM, centrum zrazu  
                           Kúria Plauter - kultúrny program      
20.30-02.00  táborák pri amfiteátri-centrum zrazu Kúria Plauter a voľná zábava so živou   
                           hudbou     
 

 

12. júl 2015 - nedeľa 
 
06.30-08.00 budí c ek, rán ájký 
08.00-10.00 Uvoľnenie ubýtovácí ch žáriádení  á priestorov, individuá lný prográm,  reláx 
 

Zmena programu 62. CZ KST vyhradená 



Program 46. stretnutia TOM 

7. júl 2015 - utorok 
06.30  budí c ek 
06.45-08.00 rán ájký 
08.00-09.00 odchod u c ástní kov ná trásý  
08.00-18.00 vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho ku páliská, individuá lný prográm 
17.30-19.00 vec erá 
20.00-22.30 reláx, kultu rný prográm - centrum žrážu 
23.00 Vec ierká 
22.00-23.00 porádá vedu cich 

9. júl 2015 - štvrtok 
06.30  budí c ek 
06.45-08.00 rán ájký 
08.00-09.00 odchod u c ástní kov ná trásý  
08.00-18.00 vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho ku páliská, individuá lný prográm 
17.30-18.30 vec erá 
18.30-19.00 reláx, kultu rný prográm - centrum žrážu 
19.00-22.30  slávnostné otvorenie 62.CZ KST, centrum zrazu Kúria Plauter, kultúrny   
                           program , voľná zábava so živou hudbou 
20.30-22.00 porádá vedu cich 
23.00 Vec ierká  

Zmena programu 46. stretnutia TOM vyhradená 

6. júl 2015 - pondelok 
8.00-19.00 preženciá u c ástní kov, ubýtovánie 
8.00-18.00 prehliádká mestá so sprievodcom á vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho 
ku páliská, individuá lný prográm 
17.30-19.00 vec erá 
20.00-22.30  slávnostné otvorenie 46. stretnutia TOM, centrum zrazu Kúria Plauter, kul-
túrny program , diskotéka, táborák 
22.00 - 23.00 porádá vedu cich 
23.00 Vec ierká 

8. júl 2015 - streda 
06.30  budí c ek 
06.45-08.00 rán ájký 
08.00-09.00 odchod u c ástní kov ná trásý  
08.00-18.00 vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho ku páliská, individuá lný prográm 
17.30-19.00 vec erá 
19,00-22.30 reláx, kultu rný prográm - centrum žrážu 
23.00 Vec ierká 
22.00-23.00 porádá vedu cich 



Program 46. stretnutia TOM 

10. júl 2015 - piatok 
06.30  budí c ek 
06.45-08.00 rán ájký 
08.00-09.00 odchod u c ástní kov ná trásý  
08.00-18.00 vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho ku páliská, individuá lný prográm 
17.30-19.00 vec erá 
20.00-22.30 voľný  prográm 
21.00-23.00 Country koncert, bál, táborák pri amfiteátri-centrum zrazu Kúria Plauter     
22.00-23.00 porádá vedu cich 
23.00 Vec ierká  

11. júl 2015 - sobota 
06.30  budí c ek 
06.45-08.00 rán ájký 
08.00-09.00 odchod u c ástní kov ná trásý   
08.00-18.00 vý letý do okoliá, mož nosť ná vs tevý termá lneho ku páliská, individuá lný prográm 
17.30-19.00 vec erá 
19.00-20.30  slávnostné ukončenie 62.CZ KST a 46. stretnutia TOM, centrum zrazu Kúria   
                           Plauter, kultúrny program      
20.30-24.00  táborák pri amfiteátri-centrum zrazu Kúria Plauter a voľná zábava so       
                           živou hudbou    

12. júl 2015 - nedeľa 
06.30  budí c ek 
06.45-08.00 rán ájký 
08.00-10.00 Uvoľnenie ubýtovácí ch žáriádení  á priestorov, individuá lný prográm,  reláx 
 

Zmena programu 46. stretnutia TOM vyhradená 



Dôležitejšie telefónne čísla 

 

MESTSKÝ ÚRAD VEĽKÝ MEDER 

Komárňanská 207/9      

93201 Veľký Meder  

Slovensko              

Tel.  +421 31 555 22 01  

Fax +421 31 555 24 25 

http://www.velkymeder.sk 

 
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA  LSPP, DUNAJSKÁ 
STREDA 

Pohotovostná ambulancia  pre dospelých: 
Tel. 031 557 11 83 
 
Pohotovostná ambulancia pre deti:  
Tel. 031 557 11 76                                 

Rýchla zdravotná pomoc   a tiesňová linka  

155             112 

POLIKLINIKA VEĽKÝ MEDER Poľovnícka 41 
Tel. 0905 624 243 

LEKÁRNE 

LEVANDULA 
Poľovní cká 56 

Tel. 031 381 08 45 

TURUL 
Poľovní cká 50 

Tel. 031 555 36 43 

EDEN 
Stárá  12 

Tel. 031 555 35 76 

U ANJELA 
Komá rn ánská  164 
Tel. 031 555 22 14 

PATIKA 
Ná m.B.Bárto ká 215 
Tel. 031 555 27 77 

OBVODNÉ ODDELENIE  

POLICAJNÉHO ZBORU 

VEĽKÝ MEDER       

Tel.  +421 31 555 28 02 

 

Polícia  158 

Hasiči  150 

Mestská polícia   

Tel. +421 31 590 49 24 

 +421 905 36 37 40 

 

TAXI +421 949 378 940 

 

ZMENÁREŇ 

Ná m. B. Bárto ká 3297/27 

Tel.  +421 31 55 301 76 

VLASTIVEDNÝ DOM          

Ružová ulica  

932 01 Veľký Meder                                                            

Tel. +421 (0) 31 555 2360  

Fáx +421 (0) 31 551 1107 

http://www.velkymeder.sk/


Pešie trasy 

P 3 / TOM 5 
Ladice – hrad Gýmeš – Gaštanica – (TOM ) 

Remitáž – Žirany – Žibrica –  

Zobor – Nitra   

Dĺžka trasy 24,2 km / prevýšenie 400 m 

TOM:  trasa 15,2 km / prevýšenie 380 m 

Tribec  je geomorfologický  krájinný  celok, ktorý  pátrí  do fátránsko–tátránskej 
oblásti.  Tribec ske  pohorie je dlhe  tákmer 50 kilometrov, nájvá c s iá s í rká dosá-
huje 18 kilometrov. C lení  sá ná s týri podcelký : Žobor, Jelenec, Veľký  Tribec  
á Rá ždiel. Nájvýs s í m vrchom Tribec á je vrch Veľký  Tribec  s vý s kou 830 
m.n.m. 
Lesý Tribec á su  preváž ne dubovo-hrábove , s prí mesou buká. V pohorí  je po-

merne hustá  sieť žnác ený ch turistický ch trá s, 
podstátná  c ásť pohoriá  je Chrá nenou krájin-
nou oblásťou Ponitrie. Je žná mý bohátý m vý -
skýtom á chovom ráticovej žveri. Ž iju  tu srnce, 
jelene, dániele, muflo ný i diviáký. Turistov sem 
priťáhuju  i tájomne  žru cániný tribec ský ch hrá-
dov.  
 



Pešie trasy 

P 4 / TOM 6 

Kamenica nad Hronom -  
Skaly, výhľad - Rázc. n. Bajtavou - 
Chľaba - Kováčov 
Dĺžka trasy 11,7 km  
prevýšenie 250 m 
Burda je plošne nájmenší geo-
morfologický  celok ná Slovensku, 
su c ásť subprovincie Vnu torne  žá -
pádne  Kárpátý á Mátránsko - slán-
skej oblásti. Stárý  ná žov pohoriá je  
Ková c ovske  kopce. 

Pohorie Burdá sá náchá džá ná juho-
žá pádnom Slovensku, ná hrániciách s Máďár-
skom. Ná nás om u žemí  hránic í  s Podunájskou 
páhorkátinou ná žá páde (podcelok Ipeľská  
páhorkátiná). Juž nu  hránicu tvorí  korýto Du-
nájá, ktorý  sá prerežá vá cež Výs ehrádsku  brá -
nu á oddeľuje Burdu od máďárske ho pohoriá 
Pilis, vý chodnu  hránicu tvorí  korýto rieký Ipeľ, 
ktorý  oddeľuje Burdu od máďárske ho pohoriá 
Bo ržso ný. Severožá pádnu  c ásť pohoriá ohráni-

c uje Bájtávská  brá ná, ktorá  delí  Burdu od Ipeľskej páhorkátiný, c ásti Žáláb-
ský  chrbá t. 
Máximá lná 
dl ž ká pohoriá 
je 7,5 km, má-
ximá lná s í rká 
len 3,5 km. 
Nájvýs s í m vr-
chom pohoriá 

je Burdov (387,7 m n. m.) v centrá lnej 
c ásti, relátí vne vý s kove  roždielý dosá-
huju  180 áž  310 m. 



Pešie trasy 

P 6 
Bakony:  hrad Csesznek - Ördögárok 

(Čertova priekopa) - Kőárok ( kamenná prie-

kopa) - hrad Csesznek 

Značky: červená, zelená 

Dĺžka trasy 12 km / prevýšenie 160 m 

Csesznek je obec v severnom Bákoni. Obec je 
žná má  vďáká stredoveke mu hrádu, ktorý  sá 
tý c i nád dedinou. Miesto pod hrádom je áj vý chodiskom k mnohý m  pekný m 

tu rám po okolitý ch kopcoch. Ná hrád vedie áj trásá 
viáferrá tá, jediná  v Máďársku. C ervená  žnác ká ná s 
žávedie do C ertovej priekopý, ktorá  je veľmi obľu bená  
medži turistámi. V okolí  c ertovej priekopý sá náchá -
džá množ stvo jáský n  
á skálný ch u tvárov 
cež ktore  je mož ne  

prejsť len pomocou re-
ťáží , álebo obchá džkou. 
Obec návs tevuju  áj slo-
venskí  turisti. Brátisláv-
c áná stretnu ť pod hrá-
dom už  nie je áni pre-
kvápenie. 
Bakoňský les (maď. 
Bakony) 
Bákon ský  les je krásove  

pohorie v Máďársku v Vespre mskej 
á Rá bsko-mos onsko-s opronskej ž upe. Má  
rožlohu 4000 km2. Nájvýs s í m bodom je 
Ko ris hegý 709 m.n.m. Delí  sá ná severný  
Bákon  (E sžáki Bákoný) á juž ný  Bákon  (De li 
Bákoný). U dolí m potoká Cuhá prechá džá áj 
jedná ž nájkrájs í ch ž eležnic ný ch trátí  
v Máďársku. V severnom Bákoni je turistic-
ký prí ťáž livý m miestom hrád Csesžnek, odkiáľ je prí stup do u doliá Cuhá ále 
áj do C ertovej doliný kde je množ stvo skálný ch á jáskýnný ch u tvárov. 



Pešie trasy 

P 5 / TOM 7 
Bakonyszentlászló - Vinye – Cuha völgy 

(údolie Cuha) – Zörög hegy (vrch Zörög) – 

hrad Csesznek 

Značky: červená, žltá, žltý trojuholník, zelená 
Dĺžka trasy 11,8 km / prevýšenie 240 m 
  Údolie potoka Cuha sá náchádžá v severnom Bá-

koni, medži obcámi Bákonýsžentlá sžlo  á Csesžnek. 

V u dolí  sá náchá džá ná uc ný  chodní k, je domovom veľ-

ke ho množ stvá žveriný á náchá džáju  sá tu nespoc etne  

druhý chrá nený ch rástlí n. Turistický  chodní k pretí ná 

ž eležnic ná  tráť, ktorá  ná s tvorkilometrovom u seku 

v u dolí  prechá džá cež dvá viáduktý á tri tuneli. Ž u doliá 

sá dá  prejsť cež vrch Žo ro g á okolo Sžiklámoso  sžurdok 

(výmý váný  skálný  kán on). Žác í ná 

tu ferrá tový  chodní k Dobýváteľov 

hrádu ná hrád Csesžnek. 



Pešie trasy 

P 7 
Pilišské vrchy 
Dobogókő (Horná Skala) – Szakó nyereg (sedlo 
Sakó) – Lukács árok (Lukáčova priekopa) – Rám 
szakadék (roklina Rám) - Dobogókő 
 
Dĺžka trasy 13,8 km / prevýšenie 

500 m 

Pilišské vrchy (po máďárský Pilis) je 
krásove  á dolomitove  pohorie v Máďár-
sku v Komá rn ánsko-ostrihomskej ž upe 

á Pes tiánskej ž upe. Má  rožlohu 25 370 há. Nájvýs s í  bod je Pilis s  
vý s kou 756 m n. m. Pilis ske  vrchý su  nájvý chodnejs iá c ásť Žádu-
nájske ho stredohoriá medži Budápes ťou á Ostrihomom. Náchá -
džá sá tu ási 400 jáský n . Vrchý su  obľu bený m turistický m rájom 
pre turistov nielen ž Máďárská, ále c oráž viác áj žo Slovenská. 
Rokliný áko Rá m sžákáde k (rokliná Rá m) 
pripomí náju  turistom žo Slovenská Slo-
venský  ráj. 
Obec Pilissženkeresžt (slovenský Mlýnký) 
neďáleko Dobogo ko   je vý žnámný m stre-
diskom slovenskej mens iný v Máďársku. 



Pešie trasy 

P 1 / TOM 3 
Nyúl - Nové lesy (Új erdők) - Za kopcom (Hegyentúli rész) - Bartusové 

údolie (Bartus völgy) - Prepoštská pusta (Prépostpuszta) - rozhľadňa 

(kilátó) - Nyúl 

Dĺžka trasy 13,2 km / prevýšenie 150 m 

Kopcovitá oblasť Sokoró sá rožprestierá  južne od mestá Gýo r.  Pre Veľký  Meder 

su  to nájbliž s ie kopce. Ž rožhľádne nád obcou Nýu l su  vidieť Veľkomederske  kostolý 

á obýtne  domý. Do tejto oblásti pátriá áj klá s torne  májetký s Benediktí nským klá s to-

rom  Pánnonhálmá, ktorý  sá tý c i nád hlávnou cestou smeruju cou k Bálátonu.   

Oblásť je žná má áj viná rskou trádí ciou, nád obcou Nýu l je veľke  množ stvo pivnic iek, 

kde rádi priví táju  ná hodne ho hosťá. 



Pešie trasy 

P 2 / TOM 4 

Vértes:  Várgestes - Német árok (nemecká prie-

kopa) - hrad Gesztes 

Značky: žltá kocka (S kocka), modrá plus(K+), 

modrá (K) 

Dĺžka trasy 9 km / prevýšenie 130 m 

Várgesztes je obec v Máďársku v Komárňánsko-

ostrihomskej ž upe v obvode Tátábá nýá. 

Vértes álebo Vértes hegység je pohorie v Máďársku v 

Komá rn ánsko-ostrihomskej ž upe á Stolic nobelehrádskej 

ž upe. Má  rožlohu 314 km². Nájvýs s í  bod je Nágý Csá ká ný 

s vý s kou 487 m n. m. Bol tu žálož ený  prvý  máďárský  

prí rodný  párk - Ve rtesský  prí rodný  párk (2005). 

Žodpovedá  c ásti Žádunájske ho stredohoriá medži Bá-

koný á Gerecse. Ná žov právdepodobne pochá džá ž 

máďárske ho slová vé rt (s tí t). Podľá legendý tu Nemci  

odhádžováli svoje s tí tý v roku 1054. Náchá džá sá tu 72 

jáský n .   



Pešie trasy 

TOM 1 
Gabčíkovo - hydrocentrála - plavebné komory - Dunaj 
- starý prístav - čárda - kompa  cez Dunaj  - Lesnícky 
náučný chodník - prehliadka ramena Dunaja motoro-
vým člnom - Dékan - VDG 

Dĺžka trasy 12 km / prevýšenie 20 m 



Pešie trasy 

TOM 2 
Kľúčovec - mŕtve rameno Dunaja - Zátonský les -  
Dunaj -  pomník Sovietskym námorníkom  -  Med-
veďov 

Dĺžka trasy 13 km / prevýšenie 20 m 



Fakultatívne výlety 

FV 1   KOMÁRNO a KOLÁROVO  

Stáru  á novu  pevnosť v Komá rne postávili pri su toku Du-

nájá s Vá hom. Nájstárs iu c ásť žác áli budováť v 16. storoc í  

ná obránu proti Osmánskej rí s i. V 17.stor. bolá posilnená  

pristávání m Novej pevnosti, 

do ktorej sá vstupuje cež 

Leopoldovu brá nu pomeno-

vánu  podľá uhorske ho pá-

novní ká Leopoldá I. Sýmbolom nedobýtnosti pevnosti sá 

stálá sochá kámennej pánný s ná pisom „Nec árte, nec 

márte“ – „Áni silou, áni ľsťou“, ktorá  sá náchá džá ku sok 

od Leopoldovej brá ný. Pevnostný  sýste m Komá rná bol 

dokonc ený  v 19.stor. á postupne strá cál svoju obránnu  funkciu. Pevnostný  sýste m 

tvoriá okrem pevností  á opevneniá s bás támi ná slovenskej stráne Dunájá áj žáchová-

ne  pevnosti ná máďárskej stráne (Monos torská  pevnosť, 

pevnosť Igmá ndi á pevnosť Csillág).  

Vý stávbá Ná dvoriá Euro pý sá žác álá v r. 1999, ná dvorie vs ák 

žostálo nedokonc ene . Okrem budov ins pirováný ch krájinámi 

á regio nmi Euro pý je ná dvorie žáují máve  sochámi pánovní -

kov á historický ch osobností . 

Ná mestiu generá lá Klápku dominuje sochá Gýo rgýá Klápku, predstáviteľá máďárskej 
revolu cie ž rokov 1848/49. Klápká v r.1849 velil obráne Komá rná áko poslednej bás tý 

revolucioná rov proti ráku skej cisá rskej ármá de. 
V budove komá rn ánskej rádnice áj dnes sí dli 
mestský  u rád. Budová ží skálá dnes nu  podobu 
v r.1875.  
O 10., 12., 14., á 16. hodine žnie ná ná mestí   hu-
sá rský pochod á ž dvierok ná rádnic nej vež i vý-
jde postávic ká husá rá. 

Žástres ený  
drevený  most v Kolá rove sá svojou dl ž kou 86 m rádí  
medži nájdlhs ie mostý táke hoto týpu v Euro pe. Ve-
die k lodne mu mlýnu v Kolá rove. V minulosti bolo 
ná Dunáji veľá táký chto mlýnov, no boli preká ž kou 
v rožví jáju cej sá lodnej dopráve. Posledný  lodný  
mlýn sá podárilo žrekons truováť v komá rn ánský ch 
lodeniciách. Dnes sá v n om náchá džá mu žeum. 



Fakultatívne výlety 

FV 2 
Vlastivedný dom odžrkádľuje spôsob životá sedliáctvá, bol postávený 
v roku 1836. Vý stávne  exponá tý pochá džáju  ž miestnej  žbierký á blí žkeho 
okoliá.  Žbierká umož n uje pohľád do sedliáckej býtovej kultu rý ž koncá 19. 
á žác iátku 20. storoc iá. Obsáhuje dobove  u ž itkove  predmetý. V interie ri, 
pod dvomá málý mi oknámi je umiestnený  sto l s rohovou lávicou. Vľávo od 
lávice je ná rádie potrebne  ná tkánie á prádenie – práslicá á motovidlo, 
vprávo sá náchá džá skrin á so žá suvkámi á skrin á, do ktorej sá ukládáli 
s átý. Poždl ž  stený sá tiáhnu postele, ktore  su  postávene  c elom k sebe, pred 
nimi sá náchá džáju  stolic ký. V žádnej, ľávej c ásti ižbý, medži posteľou á 
truhlicou ždobenou tulipá nový m ornámentom je kolí ská. Stený ždobiá, ták 

áko vo vá c s ine sedliáckých domov obrážý s biblický m motí vom. Podláhu ižbý tvorí  udupáná  žem. Kuchýn á 
žáberá  strednu  c ásť domu. Skládá  sá ž dvoch c ástí . Prvu  tvorí  pitvor, ktorý  sá otvá rá do dvorá, druhu  priestor s 
otvorený m ohniskom. V kuchýni mož no ná jsť vs etký predmetý ná várenie á pec enie – korýto ná kýsnutie 
cestá, máž iáre, mu tovní k, kos e ná chlebove  cesto, drevená  lopátá ná sá džánie chlebá, stru hádlo ná kápustu. Ná 
stená ch visiá tániere, ná polic ká ch su  mliec niký á krc áhý ro žných týpov á foriem. V kuchýni sá ž priestorový ch 
do vodov nemohli umiestniť vs etký predmetý, preto sá dostáli vá c s inu do žádnej ižbý. Je tu výstávená  režác ká 
ná kápustu, mies ác ká kvásu, ro žne hrnce á nož e, ktore  boli v minulosti neoddeliteľnou su c ásťou domá cnosti. V 
komore, ktorá  bolá k domu pristávená  právdepodobne áž  nesko r, mož no vidieť ro žne ná rádie á predmetý: 
obuv režác ov tr stiá, kosá k, kosu, konske  prí stroje i ná rádie použ í váne  pri chove koní , spiež ovce, jármo, režác -
ku ná slámu á ďáls ie predmetý, ktore  boli v minulosti ná hospodá rstve nenáhráditeľne . Dnes su  už  žriedkáve  á 

vžá cne. 

Veľký Meder - vlastivedný dom, Dunajský Klátov - vodný mlyn, Malý 
Dunaj - Alba Régia občerstvenie, Dunajská Streda - žitnoostrovské mú-
zeum (žltý kaštieľ), Gabčíkovo - hydrocentrála - Dunaj Starý prístav 

Stupeň Gabčíkovo: Tvoriá ho 2 hlávné objektý: vodná elektráreň á 
plávebne  komorý. Bol postávený  ná výuž í vánie utvorene ho spá du ná 
vý robu elektrickej energie, ná prekoná vánie roždielu hládí n v pláveb-
ný ch komorá ch á ná odvá džánie prí pádný ch povodn ový ch vo d. Komorý 
su  situováne  ná ľávej stráne rieký, elektrá ren  vprávo málá výrobiť pri 
s pic kovej prevá džke priemerne 2650 GWh žá rok. Ponád vodný  stupen  
vedie 10 metrov s iroký  cestný  most. Prevá džká vodnej elektrá rne je plne 

áutomátižováná . Káž dá  ž komo r má  po dorýsne  rožmerý 34 x 275 metrov s minimá lnou hl bkou vodý 4,5 metrá 
á umož n uje lodiám prekonáť vý s kový  roždiel v rožmedží  16 – 23,3 metrá.  

Tákžváný  Z lty  kas tieľ v Dunájskej Strede je urc ite nájhonosnejs ou histo-
rickou budovou mestá. Postávili ho v polovici 18. storoc iá v bárokovom 
slohu, v následuju com storoc í  bol vs ák klásicistický prestáváný , ží skáju c 
podobu, v ktorej sá žáchovál dodnes. Kás tieľ je v su c ásnosti sí dlom Ž itno-
ostrovske ho mu žeá. Toto mu žeum ponu ká okrem právidelne usporádu vá-
ný ch prí lež itostný ch vý stáv ná obdiv i dve stá le expoží cie roždelene  do 
viácerý ch temátický ch celkov. Prvá  expoží ciá predstávuje ná vs tevní kom 

dejiný á ľudovu  kultu ru regio nu. 

Kultu rná technická  pámiátká, vodny  mlyn v Dunajskom Kla tove sá náchá džá ná 
brehu Klá tovske ho rámená Mále ho Dunájá v kátástri obce Dunájský  Klá tov, 
okres Dunájská  Stredá. Je týpický m prí kládom spodkove ho mlýná. Náposledý sá 
v mlýne prácoválo v s týridsiátich rokoch 20. storoc iá. Postávení m nove ho 
mostu v pá ťdesiátých rokoch bolá vodá odvedená  od vodne ho kolesá, á niet 
divu, ž e bolo u plne žruinováne . V druhej polovici osemdesiátých rokov 20. 
storoc iá bol mlýn odku pený  s tá tom á objekt á cele  okolie bolo výhlá sene  žá 
s tá tom chrá nene  u žemie. Žác álá sá stávebno-technická  rekons trukciá objektu. 
Pre verejnosť bol mlýn sprí stupnený  21.áugustá 1987. 



Cyklotrasy 

C 1 Pozdĺž Vodného diela Gabčíkovo 
cykloturistika – 3 etapy  72 km  
Cyklotrasa pozdĺž Vodného diela Gabčíkovo  
Veľký Meder - Čiližská Radvaň - Sap - Gabčíkovo hydrocentrá-
la - Vojka nad Dunajom kompa - Kyselica - Baka - Gabčíkovo - 
Pataš - Veľký Meder 



Cyklotrasy 

C 2 
Za vodnými mlynmi Žitného ostrova  
cykloturistika – 12 etáp  88 km  
Cyklotrasa za vodnými mlynmi Žitného Ostrova 
Veľký Meder - Okoč - Topoľníky - Trhová Hradská - Trhové 
Mýto - Dunajský Klátov - Jahodná - Tomášikovo - Orechová 
Potôň Lúky - Veľké Blahovo - Dunajská Streda - Povoda - Padáň 
- Pataš - Čiližská Radvaň - Veľký Meder 

Vodný mlyn v Jahodnej 
Žrekons truováný  bol v roku 1999. Náchá džá sá v obci Jáhodná , v chátá rskej oblásti Álbá Re giá. 
Do nej sá dostánete, keď žáhnete pri kostole do ulic ký vprávo á po nej je to ási 3 km. Mlýn je 

prí stupný  po dohode so stárostom obce v Jáhodnej (tel.: 031/ 559 11 59). Podľá posledný ch informá cií , v letnej turistickej sežo ne 
je trvále prí stupný . V káž dom prí páde vs ák stojí  žá to, požrieť si ho. 

Vodný Mlyn v Jelke 
Vodný  mlýn bol ž po vodne ho lodne ho mlýná 
prestáváný  ná kolový  v roku 1905. Po rekons truk-
cii objektu v roku 1995 c áká  ná vs tevní kov ná 
brehu Mále ho Dunájá v málebnom prí rodnom 
prostredí . V blí žkosti mlýná je skánžen žámeráný  
ná poľnohospodá rsku minulosť obce. 

Vodný mlyn Tomášikovo 
Vodný  
mlýn ž 

roku 1895 sá náchá džá v krá snom prí rodnom 
prostredí  ná brehu Mále ho Dunájá, ási 2 km žá 
obcou Tomá s ikovo. Žáchovál sá v po vodnom 
stáve, bež rus ivý ch žá sáhov do kons trukcie, s 
ucelený m á prevá džkýschopný m mlýnský m 
žáriádení m. Dnes slu ž i áko technická  pámiátká 
ľudove ho mlýná rstvá ná juž nom Slovensku. 

Vodný mlyn Dunajský Klátov 
klá tovskeho rámená Mále ho Dunájá v kátástri obce Dunájský  Klá tov, okres 
Dunájská  Stredá. Je týpický m prí kládom spodkove ho mlýná. Terájs iu stá-
vebnu  u právu ží skál pri prestávbe v roku 1920. Posledný m májiteľom bol 
Michál Csefálváý. Náposledý sá v mlýne prácoválo v s týridsiátich rokoch 20. 
storoc iá. Postávení m nove ho mostu v pá ťdesiátých rokoch bolá vodá odve-
dená  od vodne ho kolesá, á niet divu, ž e bolo u plne žruinováne . V druhej 
polovici osemdesiátých rokov 20. storoc iá bol mlýn odku pený  s tá tom á 
objekt á cele okolie bolo výhlá sene  žá s tá tom chrá nene  u žemie. Žác álá sá 
stávebno-technická  rekons trukciá objektu. Pre verejnosť bol mlýn sprí stup-
nený  21.áugustá 1987. 



Vodné trasy 

V 1 Vodný svet 
Vodný svet: Gabčíkovo vodné dielo  - splav  
Bodíckym ramenom 

 V 1 Vodný svet   Veľký Meder - Bodíky  

 ide - 11.7.2015   

8.05 odchod Veľký Meder Hotel Plauter príchod 08.10 

8.10 odchod Veľký Meder Obchodná akadémia odchod 08.15 

9.15 príchod Bodíky odchod 16.00 

 Dospelí -     2,-€ Mládež, dôchodcovia,TOM - 1,-€   

Časy odchodov sú orientačné! 



História mesta Veľký Meder 

Veľký  Meder sá náchá džá v Podunájskej ní ž ine v dolnej c ásti Ž itne ho ostrová.   Ž hľá-

diská sámosprá vneho c leneniá pátrí  do Trnávske ho VU C, lež í  vo vý chodnej c ásti Du-

nájskostredske ho okresu, 10 km od slovensko-máďárský ch hrání c, vedľá ž eležnic nej 

tráte á cestý c . 63, spá jáju cich Brátislávu á Komá rno. Žrejme niekdájs ie veľke  jážerá , 

rieký, potoký á kopcovite  u žemiá v okolí  mestá, ktore  bolo mož ne  obrá báť, poskýto-

váli vhodne  podmienký ná to, ž e už  poc ás novs ej dobý kámennej (neolit) sá poľno-

hospodá rstvom žáoberáju ce kmene usádili v tejto oblásti. Toto dokážuju  áj árcheolo-

gicke  výkopá vký, výkonáne  v roku 1988 v okolí  mestá. V o smom storoc í  ovlá dli toto 

u žemie Ávári, c oho do kážom su  tri ávárske  pevnosti žhotovene  ž hliný, ktore  áj v 

dnes nej dobe obkolesuju  mesto – ávárský  prsten . V ich vnu tornej c ásti sá v desiátom 

storoc í , poc ás vlá dý kniež áťá Gejžu I. usádili Máďári. Boli to c lenoviá kmen á Megýer, 

pátriáci do rodu Koppá ný. Ná žov usádlosti Megýer ožnác ovál miestnu prí slus nosť jej 

obýváteľov. Tento ná žov bol prvý krá t spomí náný  vo forme Villá Meger v Komá rn án-

skej Veľkej listine, ktoru  výdál krá ľ Be lá IV. v roku 1268. Mesto málo nesko r násle-

dovne  ná žvý: v roku 1369 Megere, v roku 1379 Megýer, v roku 1471 á 1786 Nágý-

Megýer, v roku 1920 Veľký  Meder, v roku 1948 C álovo á od roku 1991 žnovu Veľký  

Meder – Nágýmegýer. Po vžniku Máďárske ho s tá tu sá mesto stálo su c ásťou historic-

kej komá rn ánskej hrádnej ž upý. Jeho obýváteliá áko potomkoviá hrádný ch poddá-

ný ch, prislu cháju cich ku kmen u Megýer, boli povinní  plátiť dáne ná žá kláde stáre ho 

prá vá len krá ľovi á hrádnej ž upe.  Keď krá ľ Ž igmund v roku 1421 žámenil Nágýme-

gýer žá iný  májetok rodiný Kánižsáý, megýerskí  hrádní  poddání  strátili svoje doteráj-

s ie prá vá. Ná sledne sá miestni obýváteliá obrá tili so sťáž nosťou ná krá ľá Mátejá Cor-

ví ná Hunýádiho, ktorý  podľá legendý osobne v prestrojení  pres etril události. Svoj 

stán nechál postáviť pri stárom dube, ktorý  stojí  ná žác iátku áleje vedu cej k dnes ne -

mu termá lnemu ku pálisku. Tento strom sá stál jedný m žo sýmbolov mestá pod ná -

žvom „Mátejov strom“. V protikláde s legendou ná žá kláde pí somný ch dokumentov 

krá ľ Mátej odovždál 15. decembrá 1466 v Trnáve richtá rovi Nágýmegýeru á Ižsápu 

listinu vý sád, ktorou pridelil usádlosti vý sádý mestá. Ná ich žá kláde mohlo mesto 

usporiádáť káž doroc ne tri jármoký (v jánuá ri, áuguste á decembri). Bolo oprá vnene  

ná vý kon sámosprá vý á trestne ho prá vá, ná žá kláde ktore ho v roku 1701 odsu dili ná 

smrť jednu „bosorku“. Spoloc enský  prerod á rožvoj mestá vý rážne ovplývnil proces 

prerodu poddánstvá ná s ľáchtu v 18 storoc í . Vtedý vžniklo v Nágýmegýeri 13 s ľách-

tický ch ku rií , tu ž iju ce rodiný vlástnili vý žnámnu  c ásť po dý.  



V Komá rn ánský ch Listoch v roku 1880 bolo uvedene : „Pec áť mestá Nágýmegýer má  
300 rokov. Pec áť je okru hlá v nej je s ikmo rýbá, resp. nád n ou je vidno kvet“. Ák sá 
požrieme ná otlác ký pec áte ná dokumentoch žáchováný ch v mestskom árchí ve, vidí -
me, ž e c o pováž ovál áutor c lá nku žá kvet, je v skutoc nosti strom, rožvetvený  do oboch 
strá n. Ná pis: „PEC ÁT  MESTÁ NÁGYMEGYER“. V erbe mestá rýbá ždo rážn uje rolu rý-
bá rstvá v histo rii mestá. Gýulá Álápý nápí sál: „Hrádný  pá n v Megýeri mál dvesto ák-
rov žeme á dváná sť stánoví sk ná rýbolov, ktore  nážý váli 
Veýžhel, ký m megýerc ániá ich máli pá ť.“ Sýmbol rýbý v 
erbe nie je jednoduchá  rýbá, ále vižá, ktorá  sá výskýtoválá 
vo vodá ch v okolí  mestá v 16. storoc í . Druhý  sýmbol je rož-
vetvený  strom so silný mi koren mi: mesto svoje vý sádý 
dostálo od krá ľá Mátejá, ktorý  keď tu bol, svoj stán postávil 
pod veľký m kos átý m stromom.    V roku 1848 poc ás ná rod-
nooslobodžovácí ch bojov v obci žorgánižováli 180 c lennu  
ná rodnu  gárdu. Jej c lenoviá sá žu c ástnili áj bojov pri Schwe-
cháte, nesko r 21 ž nich bojoválo áj v rádoch máďárskej 
ármá dý. Po výtvorení  Ráku sko-uhorskej monárchie sá mes-
to rý chlo rožví jálo. Ná prelome storoc iá kátolí cke, reformo-
váne  á ž idovske  obýváteľstvo dosiáhlo poc et 3474.  V roku 1910 ž ilo 3591 obýváteľov 
v meste, kde sá v tom c áse výtvorilá kniž nicá, mestske  kásí no, Sporiteľn á Nágýmegýer 
á okolie, párný  mlýn, obecná  s ko lká á párne  ku pele. Bol postávený  nový  kátolí cký 
kostol á Klá s torná  s kolá. Poc ás I. svetovej vojný bol ná u žemí  Nágýmegýeru jeden ž 
nájvá c s í ch žájátecký ch tá borov v strednej Euro pe, kde bolo uvá žnený ch 20.000 srb-
ský ch, c iernohorský ch , táliánských á ruský ch vojenský ch žájátcov, spomedži ktorý ch 
mnohí  žomreli v do sledku tu výc í n áju cich choro b. Medži rokmi 1919 á 1938 bolo 
mesto su c ásťou C eskoslovenskej republiký. Vtedý ho obý válo 3870 Máďárov, á 48 
C echoslová kov. V roku 1938 mesto opá ť pric lenili k Máďársku.  
Poc ás rokov II. svetovej vojný orgá ný postupne uplátnili obmedžuju ce náriádeniá voc i 
ž idovske mu obýváteľstvu. V má ji 1944 bolo ná u žemí  mestá výtvorene  geto, kde ná-
hustili 719 ž idovský ch obc ánov, odkiáľ ich deportováli do Áuschwitžke ho tá borá, kde 
ž nich 418 oso b žáhýnulo. Po vojne áj tu bolá uplátn ováná  represí vná politiká voc i 
máďárske mu obýváteľstvu. V roku 1947 deportováli 539 c lenov 131 rodí n do Sudeto-
nemeckej oblásti v C echá ch ná nu tene  prá ce, nesko r v roku 1948 deportováli 437 
c lenov 90 rodí n do Máďárská, žá roven  ž Máďárská sá prisťáhoválo 284 oso b sloven-
skej ná rodnosti do mestá. V roku 1965, po tom, c o sá pretrhlá dunájská  hrá džá pri 
Kulcsode /Kľu c ovec/, sá mesto  podárilo uchrá niť od vá c s ej kátástrofý vďáká hrá dži, 
postávenej žá 48 hodí n. V tomto období  vžnikli stredne  s kolý v meste. Postupne rá stol 
poc et obýváteľstvá, v roku 1991 sá priblí ž il ich poc et k desáťtisí c. Po roku 1989 v 
meste postupne prebiehálá premená hospodá rskeho á spoloc enske ho ž ivotá. V okto b-
ri roku 1991 mesto dostálo spá ť svoj historický  ná žov: Veľký  Meder – Nágýmegýer. 

História mesta Veľký Meder 



Mesto Veľký Meder Mesto Veľký Meder 

Veľký  Meder sá náchá džá v Trnávskom kráji v okrese Dunájská  Stredá. Mesto lež í  v 
Podunájskej ní ž ine v dolnej c ásti Ž itne ho ostrová, ktorá  je obklopená  riekámi Dunáj á 
Málý  Dunáj. Je treťou nájvá c s ou usádlosťou v okrese spolu s mestskou c ásťou Iž op, 
ktorá  tiež  pátrí  k mestu. Presnejs ie sá náchá džá 20 km ná juhový chod od Dunájskej 
Stredý á 35 km ná severožá pád od Komá rná. Polohá mestá je vý hodná  pre rožvoj hos-
podá rstvá, poľnohospodá rstvá á tiež  pre ádministrátí vu. 
Doprava 
Veľký  Meder je vý žnámný m doprávný m užlom Ž itne ho ostrová. Ž eležnic ná  tráť spá já-
ju cá Brátislávu á Komá rno á cestná  komuniká ciá c . 63 tiež  vedie cež mesto. Dvádsáť-
dvá km dlhá  medžiná rodná  komuniká ciá c . 586 vedie ž mestá do Gýo ru á 44 km dlhá  
komuniká ciá c . 561 vedie do Gálántý. Prí stávý lodí  su  ná Dunáji v Komá rne 35 km od 
mestá á v Brátisláve 65 km od mestá. Nájbliž s ie letiská  su  v Brátisláve, v Budápes ti 
(128 km) á vo Viedni (147 km). Mesto je roždelene  ná dve kátástrá lne u žemiá, á to ná 
Veľký  Meder s rožlohou 47,22 km2 á ná Iž op s rožlohou 8,33 km2. Ná žá pád od mestá 
sá náchá džá viác mens í ch osá d, áko: Tájlák, Iž op Pustá, S árkán  á Nový  Dvor, ktore  tiež  
pátriá k mestskej sámosprá ve. Veľký  Meder je ágrá rným centrom dolne ho Ž itne ho 
ostrová s vý žnámný m potráviná rským priemýslom á žá vodmi nápá jáju cimi sá ná 
áutomobilový  priemýsel. D álej sá tu náchá džáju  pod niký stávebne ho priemýslu á 
stolá rske žá vodý. Nápriek tomu je nájvý žnámnejs í m hospodá rským odvetví m mestá 
turižmus, ktore ho stredobodom je termá lne ku pálisko, koláudováne  v roku 1974. Od 
tý ch c iás sá postupne modernižoválo á v dnes nej dobe má  už  viác báže nov á rekreác -
ný ch priestorov, ktore  ví táju  po oddýchu á liec ení  tu ž iácich ná vs tevní kov. V meste je 
množ stvo supermárketov, Tesco, Billá, Lidl álebo Jednotá, ále áj mens ie obchodý. Su  
tu áj dve c erpácie stánice á turisti sá mo ž u žábáviť v centrá ch voľne ho c ásu, v pohos-
tinstvá ch á v žá bávný ch podnikoch. Mesto eviduje okolo 400 žáregistrováný ch ubýto-
váteľov s približ ne 5000 lo ž kámi v odlis ný ch c ástiách mestá. Ná jdeme tu ubýtovánie 
niž s í ch kátego rií , kempingý, ále áj trojhvieždic kove  hotelý á wellness centrá  poskýtu-
ju ce výsokokválitne  služ bý. 
Hydrografia mesta 
Hýdrográfiá mestá á okoliá je chárákteristická  umelo výtvorený mi káná lmi, ále v blí ž-
kosti mestá mo ž eme ná jsť áj viác prí rodný ch jážier. Okolie mestá je „spestrene “ áj 
umelo výtvorený mi bágroviskámi. Tisotá je prí rodne  jážero, ktore  sá náchá džá ná 
juhový chodnej hránici mestá. Srdce jážerá je prí rodne , ále poc ás rokov sá postupne 
žvá c s oválo v do sledku bágrovániá. V su c ásnosti pátrí  rýbá rskemu žvá žu. Plochá jáže-
rá je 10 há á ná niektorý ch miestách je 10 m hlboke . Jážerá  C iliž su  tiež  prí rodný mi 
formá ciámi ná 3 hektá rovej ploche á tvoriá sýste m jážier. Náchá džáju  sá ná juh od 
mestá popri ceste Veľký  Meder – Kľuc ovec. Tieto jážerá  tiež  pátriá rýbá rskemu žvá žu. 
Nájvá c s ie bágrovisko mestá s rožlohou 13 há bolo umelo výtvorene  á poc ás dlhý ch 
rokov sá výuž í válo ná bágrovánie s trku. Hl bká bágroviská presáhuje ná niektorý ch 
miestách áž  25 – 30 m. Svojou ná dherne c istou modrou vodou lá ká v letný ch mesiá-
coch veľá ľudí . Bágrovisko je obľu bený m miestom milovní kov vodný ch s portov, áko 
su  plá vánie, surfovánie álebo kájáká rstvo. 
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Busta Bélu Bartóka  
 
Sochá bolá postávená  v roku 1992  ž prí lež itosti 100. vý ro-
c iá žálož eniá mestske ho spevá ckeho spolku L. Bá rdosá.    

Rímskokatolícky kostol 

Postávený  bol ná mieste mens ieho stáre ho kámenne ho 
kostolá s vež ou v roku 1899. Málý  žvon pochá džáju ci žo 
stáre ho kostolá mož no pováž ováť žá relikviu. Odliáli ho v 
18. storoc í  á výsvá tili ná poc esť sv. Já ná. V roku 1784 polo-
ž ili žá kládný  kámen  kálví nskeho kostolá á v roku 1801 pri-
stáváli k nemu kostolnu  vež u. V roku 1838 boli výhotovene  
v tej dobe nájmodernejs ie vež ove  hodiný. Žvoný boli odliáte 
v Trnáve á su  žná me pekný m su žvukom. Požoruhodne  su  
nove , ž drevá výrežá váne  sochý žná žorn uju ce svá tý ch krá -
ľov á áj sklenene  možáiký okien. V roku 1902 gro fká Ko -
ro spátáký Áde l dálá postáviť Klá s tornu  s kolu vedľá kátolí c-
keho kostolá.  

Srbský cintorín 

Je pohrebný m miestom 5464 srbský ch á c iernohorský ch 
vojnový ch žájátcov . 

Vlastivedný dom  

Dom odžrkádľuje spo sob ž ivotá sedliáctvá, bol postá-
vený  v roku 1836. Žbierká umož n uje pohľád do sed-
liáckej býtovej kultu rý ž koncá 19. á žác iátku 20. storo-
c iá.  
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Starý dub Mateja Korvína     

Ná tomto mieste stá l v roku 1466 dub, pod ktorý m 
prijál krá ľ Mátej Korví n richtá rá á posolstvo mestá. 
Pri tomto strome priviážál svojho kon á. Strom je 
dnes jedný m žo sýmbolov mestá.  

Socha Svätého Štefana - uhorského kráľa 

Sochá bolá postávená  v roku 2000 ž prí lež itosti 1000. 
vý roc iá vžniku uhorske ho s tá tu.  

Pamätný stĺp deportovaných a presídlených maďar-
ských občanov mesta  v rokoch  1947-48 
 
Bol  výhotovený  á odhálený  v roku 1996, ž prí lež itosti prve -
ho stretnutiá deportováný ch á výsťáhováný ch máďárský ch 
obc ánov mestá Veľký   Meder. 

Pamätník  udelenia privilégia  mestu  
Matejom Korvínom 
 
Dálo ho postáviť mesto ž prí lež itosti 530. vý roc iá 
udeleniá mestský ch privile gií , v roku 1996.   
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Socha  vojvodu Arpáda 

Sochá bolá postávená  v roku 2008 ž prí lež itosti stretnutiá 
miest á obcí  v Kárpátskej kotline s ná žvom „Megýer”.  

Socha  sv. Jána Nepomuckého 

Kámenná  sochá svá tcá ná odstupn ovánom s tvorbokovom 
podstávci  bolá postávená  ná konci 18. storoc iá. (rok 1783).      

Budova bývalej rímskokatolíckej školy 

S kolá s ná žvom  „ S kolá Sv. Elžeárá”, bolá žriádená  v roku 
1902, gro fkou Ádelá Ko ro spátáký Ká lnoký. Dn á 27. ju lá 
1902 bolá výsvá tená  á do roku 1944 tu výuc ováli mní s ký 
Sv. Vincentá. Ná vnu tornej á vonkájs ej fásá de s kolý su  
umiestene  pámá tne  tábule  vý žnámný ch osobností   á udá-
lostí  mestá.  

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi 
 
Žá kládný  kámen   polož ili v roku 1784 á  4. decembrá 1785 
bol kostol odovždáný  do už í vániá reformovánej kresťán-
skej cirkvi vo Veľkom Mederi.   Kostolná  vež á bolá postáve-
ná  v roku 1801. Je to  nájstárs iá budová  v meste. 
Ná jej stenu bolá umiestnená  pámá tná  tábuľá ná poc esť 
prekládáteľá Biblie, vý žnámnej osobnosti reformovánej 
cirkvi vo Veľkom Mederi,  Gýo rgýá Besnýeiho. 
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Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny  

Pámá tní k obetiám 1. svetovej vojný, bol postávený  
v roku 1938. Pámá tní k obetiám 2. svetovej vojný  po-
stávilo mesto  v roku 2004.  

Socha  Panny Márie 

Sochá  ná výsokom stl pe so s týližovánou hlávicou bolá 
postávená  v roku 1898.  

5 pamätných stĺpov postávených ž prí lež itosti vý -
žnámný ch vý roc í  mestá. 

Budova bývalého rímskokatolíckeho junáckeho 
spolku 

Bolá postávená  v 30-tých rokoch 20. storoc iá rí msko-
kátolí ckým juná ckým spolkom,  žálož ený m 16. má já 
1920.  Dnes tu sí dli mestská  kniž nicá. 









Sme presvedčení, že sa  po zraze aj  v  budúcnosti stretne-

me s účastníkmi, ktorí by chceli ešte lepšie a dôkladnejšie 

spoznať náš región známy svojou pohostinnosťou. 

Čičovské mŕtve rameno 

Návrh, grafika, foto a zostavenie spravodaja:  Mgr. Albert Nagy 


