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ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
1.) Termín vykonania pobytu:  podľa plánu kurzov prežitia 
 
2.) Trasa presunu: Mníchova Lehota-Inovec-Selec-Beckov-Nové Mesto nad 

Váhom 
 

3.) Organizátor akcie:   Michal Ondovčík 
 
4.) Začiatok/ukončenie pobytu v prírode (miesto a čas): 

• Začiatok na železničnej stanici v obci Mníchova Lehota v čase od 1415 hod. 

• Ukončenie na železničnej stanici Nové Mesto nad Váhom v čase do 1200 hod. 
 
5.) K zabezpečeniu plynulého priebehu pobytu je potrebné, aby si každý účastník pobytu 
priniesol so sebou nasledovný materiál: 
 
Výstroj: 
- odev podľa ročného obdobia, 
- oblečenie do dažďa,   
- pevná obuv,  
- batoh (ruksak) na materiál, 
- pokrývka hlavy do terénu, 
-- trojrohá šatka alebo iná šatka vhodná na využitie na hlavu alebo do krku, 
- náhradné spodné prádlo, 
- celta, 
- spací vak, 
- karimatka,  
- hygienické potreby, 
-  poľná fľaša a iná fľaša vhodná na prepravu vody v objeme min. 3 l, fľaše naplnené vodou, 
- liehový varič a lieh prípadne iný varič,  
- jedálenský riad (ešus, lyžica). 
 
Výzbroj: 
- pevný nôž, 
- malá sekerka alebo iný vhodný nástroj na ťaženie dreva, napr. mačeta,  
- baterka (s náhradnými monočlánkami), 
- buzola, 
- chemické svetlo (odporúča sa). 
 
Vybavenie pre pobyt v teréne: 
- zapaľovač alebo zápalky 
- kresadlo, 
- dve až tri pevné šnúry dlhé cca. 10 m, 
- igelitové vrece na odpadky, 
- potraviny na tri dni, 
- iný materiál podľa vlastného uváženia. 
-  
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CESTOVNÝ PORIADOK 
 

Vlak Odchod - čas Príchod - čas 

 
R 607 

Tatran 

Bratislava hl.st. - 12:13 hod. Trenčín – 13:32 hod. 

OS 5320 

smer Chynorany 

Trenčín – 13:50 hod. Mníchova Lehota – 14:12 hod. 

R 604 

Tatran 

Poprad-Tatry - 09:13 hod. Trenčín - 13:23 hod. 

OS 5320 

smer Chynorany 

Trenčín – 13:50 hod. Mníchova Lehota – 14:12 hod. 

OS 6604 

smer Lučenec 

Utekáč - 05:41 hod. Lučenec - 06:58 hod. 

R 810 

Gemeran 

Lučenec - 08:01 hod. Bratislava-Vinohrady - 11:51 hod. 

R 607 

Tatran 

Bratislava-Vinohrady - 12:20 hod. Trenčín – 13:32 hod. 

OS 5320 

smer Chynorany 

Trenčín – 13:50 hod. Mníchova Lehota – 14:12 hod. 

 
R 604 

Tatran 

Nové Mesto nad Váhom – 12:41 hod. Bratislava-hl.st. – 13:47 hod. 

R 607 

Tatran 

Nové Mesto nad Váhom – 13:19 hod. Poprad–Tatry – 16:48 hod. 

R 607  

Tatran 

Nové Mesto nad Váhom – 13:19 hod. Vrútky – 15:05 hod. 

R 953 

Fatran 

Vrútky – 15:13 hod. Zvolen, os.st. – 16:55 hod. 

RR 17935 

Gemeran 

Zvolen, os.st. – 17:13 hod. Lučenec – 17:58 hod. 

OS 6631 

smer Utekáč 

Lučenec – 18:40 hod. Utekáč – 20:02 hod. 
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Zásady prežitia v teréne 
 
Človek má v sebe od narodenia zakódovanú silu a odhodlanie prežiť za každých 

okolností. Svedčia o tom zdokumentované prípady ľudí preživších v neprístupnej džungli po 
havárií lietadla, na malej rybárskej lodí v strede oceána a podobne. Takíto ľudia boli nájdení 
v zúboženom stave, avšak boli nažive s možnosťou opätovného začlenenia sa do spoločnosti. 
Osobne predpokladám že sila prežiť bola podporovaná snahou stretnúť sa so svojimi blízkymi 
a s vierou v seba, v svoje schopností, a v pomoc z iných, duchovných, sfér. Taktiež 
predpokladám, že zosilňujúcim impulzom k ich prežitiu bolo aj zbavenie sa strachu zo smrti. 
 

Každý jedinec alebo skupina osôb má v zásade dve možnosti, ako sa zachovať pri 
situáciách hodných prežitia. Buď sa rozhodne zotrvať v mieste, do ktorého sa vplyvom 
rôznych situácií dostal, alebo sa rozhodne toto miesto opustiť a hľadať osídlené lokality, kde 
by mu bola poskytnutá pomoc.  Toto, či zostane na mieste alebo sa presunie do inej lokality je 
závislé na jeho rozhodnutí. Ak sa už raz rozhodne pre tú alebo onú variantu nemal by počas 
pobytu svoje rozhodnutie meniť. Takéto rozhodnutie má ísť ruka v ruke s prepočítaním kladov 
a záporov súvisiacich so zraneniami a ochoreniami a s vybavením materiálom, ktorý bude 
potrebný pre zotrvanie na mieste alebo pre pobyt v teréne. Zásoby pitnej vody, proviantu, 
liekov a prípadne palív budú taktiež kľúčovými pre prijatie správneho rozhodnutia. V prípade 
prežitia skupiny osôb je potrebné ešte určiť riadiacu schému skupiny, vykonávanie prác 
v skupine podľa schopností členov skupiny a vzájomné zastupovanie v skupine. 

 
Pri prežití v teréne, prírode, sa riešia v podstate dva okruhy otázok, výsledkom ktorých 

sú: 
a.) Hlavné schopnosti prežitia – umožňujúce pobývať v neznámom, nepriateľskom 

teréne rôzne dlhú dobu bez závažnejších zmien zdravotného stavu. Vlastné prežitie 
predpokladá aj využívanie materiálu z miestnych zdrojov v plnej miere vo svoj prospech. 

b.) Vedľajšie schopnosti prežitia – zamerané v konečnom dôsledku na presun 
z neznámeho, nepriateľského, prostredia do miest s výskytom obydlí v ktorých by bolo možné 
získať pomoc alebo do miest s výskytom spriatelených osôb a skupín. 
 

a.) Hlavné schopnosti prežitia 
Pri nich ide v zásade o: 

- schopnosť ochrany voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, akými sú dážď, 
sneh, vietor (prístrešky a jednoduché stavby v teréne, využívanie terénnych nerovností a 
stavieb v teréne), 

- schopnosť udržiavania tepla v tele a zabezpečenie dostatku tepla na ohrev tela 
(zakladanie a udržiavanie ohňa), 

- schopnosť zabezpečenia dostatku pitnej vody (vody a jej úprava), 

- schopnosť zabezpečenia potravín na prípravu stravy (rastlinné a živočíšne potraviny 
a príprava stravy). 
 
 
 
 
 

b.) Vedľajšie schopnosti prežitia 
Vedľajšími schopnosťami pri prežití sú: 
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-schopnosti prekonávania prekážok, 

-schopnosti maskovania, 
-schopnosti liečby ochorení (poranení) priamo v teréne a 
-schopnosti orientácie v teréne spojené s presunmi k určitým cieľom. 
 
 

VIDEA 
 

Prístrešky 
http://www.youtube.com/watch?v=wRbLlFNanCw&feature=youtu.be 
 
Oheň 
http://www.youtube.com/watch?v=FKAxy3EoVpQ&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=NRiakGy3NeI&feature=youtu.be 
 
Voda 
https://www.youtube.com/watch?v=Ibwbke7PAPw&feature=youtu.be 
 
Strava 
https://www.youtube.com/watch?v=TibYYmj-47E 
 
Kurz prežitia s televíziou VJU 
https://vju.sk/relacia/kurz-prezitia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wRbLlFNanCw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FKAxy3EoVpQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NRiakGy3NeI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ibwbke7PAPw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TibYYmj-47E
https://vju.sk/relacia/kurz-prezitia
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POPIS ORIENTAČNÝCH BODOV 
 

Mníchova Lehota 

Obec bola po prvýkrát spomenutá v listinách v roku 1439. Podľa predpokladov sa v okolí 
dnešnej obce v minulosti nachádzal kláštor, ktorý zrejme zanikol počas Tatárskeho vpádu. Do 
súčasnosti sa v obci zachoval gotický Kostol najsv. Trojice zo 14. storočia. V roku 1671 bol v 
katastrálnom území obce v Jastrabianskom sedle vystavaný hrádok Tanistravár (hrádok 
Tanistra). V roku 1708 po bitke pri Trenčíne Mníchova Lehota vyhorela, bolo tu pochovaných 
asi 500 padlých bojovníkov. Na začiatku 20. storočia bola obec známa pod maďarským 
menom Barát-Lehota. 

V roku 1901 bola vystavaná cez obec železnica spájajúca Trenčín s Nitrou. V roku 1912 bola 
obec spojená úzkokoľajnou železnicou so Soblahovom a Kubrou pri Trenčíne, kde bola 
vybudovaná píla. Drevo sa sem dopravovalo z Považského Inovca. 

 
Od 3. do 8. apríla 1945 prechádzal územím obce front. Väčšina obyvateľov sa po 
bombardovaní obce ukrývala v horách. 

 

 
Inovec – 1.042 m.n.m. 

Inovec je najvyšším vrchom pohoria Považský Inovec s výškou 1 041,6 m n. m.[2] Nachádza sa 
asi desať kilometrov vzdušnou čiarou na juh od mesta Trenčín. Vrch Inovca bol najvyšším 
bodom v rámci Západoslovenského kraja. Zo zalesneného vrcholu nie je výhľad, avšak v roku 
2016 postavená vyhliadková veža poskytuje kruhový výhľad. Obmedzené výhľady poskytuje 
blízka vyhliadka na Palúchu a vyhliadka dr. Bundalu. 

Vrch je budovaný kryštalickými bridlicami, najmä svormi a rulami[3]. Inovec spadá na západe 
strmými a mohutnými zrázmi do Seleckej doliny, na severovýchod sa znižuje v hlavnom 
hrebeni do Jastrabského sedla, na východ sa miernejším sklonom zvažuje do Bánovskej 
pahorkatiny a v južnom smere pokračuje výrazným hlavným hrebeňom k vrchu Panská 
javorina. Snehová pokrývka sa vo vrcholových častiach drží okolo 80 dní roka. 

Na vrchole sa nachádzajú telekomunikačné vysielače. Od roku 2016 aj kovová vyhliadková 
veža. Na chrbte smerujúcom na severovýchod je menšie turistické stredisko. Nachádza sa tu 
niekoľko chát a aj lyžiarsky vlek. Najznámejšia je chata pod Inovcom. K vrcholu Inovca vedie 
niekoľko značkovaných turistických trás aj asfaltová cesta využívaná ako prístupová cesta k 
chatám i vojenskému vysielaču na vrchole. Lesy na úpätí Inovca, sú obľúbeným miestom 
hubárov. Hrebeň Inovca je čiastočne odlesnený, a okrem prirodzeného zmiešaného lesa aj 
čiastočne pokrytý smrekovou monokultúrou. 

V juhozápadnej časti vrcholu sa rozprestiera Prírodná rezervácia Považský Inovec. 

Selec 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1439
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1tor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rsky_vp%C3%A1d_do_Uhorska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gotika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Najsv%C3%A4tej%C5%A1ia_Trojica
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Tren%C4%8D%C3%ADne
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Soblahov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kubr%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADla_(z%C3%A1vod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%BD_Inovec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Inovec_(1_041,6_m_n._m.)#cite_note-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padoslovensk%C3%BD_kraj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1talick%C3%A1_bridlica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svor_(hornina)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rula
https://sk.wikipedia.org/wiki/Inovec_(1_041,6_m_n._m.)#cite_note-3
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Seleck%C3%A1_dolina&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jastrabsk%C3%A9_sedlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1novsk%C3%A1_pahorkatina
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1novsk%C3%A1_pahorkatina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%A1_javorina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%A1_javorina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozh%C4%BEad%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozh%C4%BEad%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEiarsky_vlek
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chata_pod_Inovcom&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%BD_Inovec_(pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%A1cia)
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Obec Selec sa nachádza v závere doliny Seleckého potoka, ktorý je ľavostranným prítokom 
rieky Váh. V katastrálnom území obce Selec sa nachádzajú i lokality chránených území a 
objektov. Patria sem Selecké vyvieračky, Selecké kamenné more, Selecký potok, vrcholový 
sutinový javorový a bukový zmiešaný les v oblasti Považského Inovca - Žlápky a Hradisko.  

 
hrad Beckov 

Hrad ako starý spomína už Anonymova kronika z 12. storočia. Potvrdil to aj archeologický 
výskum, podľa ktorého najstaršie osídlenie hradného brala pochádza z prelomu letopočtu. 

Vápencové bralo nad brodom Váhu na pomedzí Trenčianskej a Nitrianskej župy malo značný 
strategický význam, a preto tu v 13. storočí postavili kamenný hrad. Skladal sa zo štvorbokej 
veže s ochranným múrom, ku ktorej pripojili hradný dvojposchodový palác. V čase rozmachu 
moci Matúša Čáka Trenčianskeho patril Beckov pod jeho panstvo. V druhej polovici 14. 
storočia hrad vlastnili Stiborovci, pôvodom z Poľska, ktorí predstavovali v tom čase jeden z 
najmocnejších rodov Uhorska. Za ich vlády prežil hrad, z ktorého urobili stredisko svojich 
rozsiahlych majetkov, svoj najväčší rozmach. 

Na prelome 14. a 15. storočia pristúpili k jeho honosnej prestavbe, pri ktorej zvýšili hradné 
veže a postavili horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou. V polovici 16. 
storočia hrad v dôsledku tureckého nebezpečenstva opevňovali. Vtedy postavili v dolnom 
nádvorí delovú vežu a zvýšili obvodové múry hradu. V tom čase bol hrad už vo vlastníctve 
rodiny Bánffyovcov. Po ich vymretí v roku 1646 si hrad a panstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí 
sa však už tak nestarali o jeho údržbu a opravy a hrad začal pomaly chátrať. Požiar, ktorý 
vypukol na hrade roku 1727, zničil väčšinu budov a od tej doby je opustený. 

Históriu hradu dokumentuje Múzeum Beckov. 

Nové Mesto nad Váhom 
V miestnej časti Mnešice bolo objavené praveké sídlisko a nálezisko z paleolitu, eneolitu, 
popolnicové sídlisko z mladšej doby bronzovej a veľkomoravské hroby. Zo slovanskej osady sa 
neskôr vyvinula trhová osada vďaka dobrej polohe na križovatke ciest Považím a na Moravu s 
brodom cez Váh. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1253, keď Belo IV. udelil slobody 
mešťanom za vernosť pri tatárskom vpáde. O vyspelosti sídla v rannom období po jeho 
založení svedčia fragmenty románskeho kostola tvoriace súčasť farského kostola Narodenia 
Panny Márie a len v roku 2014 archeologicky doložené základy 
stredovekého karnera kruhového pôdorysu pravdepodobne z polovice 13. storočia južne od 
kostola.[4] Od roku 1388 patrila k panstvu obec Beckov až do roku 1550, keď dostala mestské 
výsady. Roku 1440 napadli mesto husiti, 1530 a 1559 Turci a v období stavovských 
povstaní 1705 cisárske vojská. V 16. a 17. storočí boli postavené hradby. V 19. storočí nastal 
rozvoj remesiel, z mesta sa stalo stredisko obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, 
najmä obilím. V roku 1870 sa tu odohralo prvé slovenské divadelné predstavenie. V 
roku 1875 bola založená tlačiareň. 

 
 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Seleck%C3%A9_vyviera%C4%8Dky&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Seleck%C3%A9_kamenn%C3%A9_more
https://sk.wikipedia.org/wiki/Seleck%C3%BD_potok_(pr%C3%ADtok_V%C3%A1hu)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anonymova_kronika
https://sk.wikipedia.org/wiki/12._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Beckovsk%C3%A9_hradn%C3%A9_bralo
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gotika
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1646
https://sk.wikipedia.org/wiki/1727
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAzeum_Beckov&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Paleolit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eneolit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bronzov%C3%A1_doba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/1253
https://sk.wikipedia.org/wiki/Belo_IV.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mongolsk%C3%BD_vp%C3%A1d_do_Uhorska
https://sk.wikipedia.org/wiki/2014
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karner
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom#cite_note-4
https://sk.wikipedia.org/wiki/1388
https://sk.wikipedia.org/wiki/Beckovsk%C3%BD_hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/1550
https://sk.wikipedia.org/wiki/1440
https://sk.wikipedia.org/wiki/Husitstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/1530
https://sk.wikipedia.org/wiki/1559
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Protihabsbursk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povstania
https://sk.wikipedia.org/wiki/Protihabsbursk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povstania
https://sk.wikipedia.org/wiki/1705
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obilie
https://sk.wikipedia.org/wiki/1870
https://sk.wikipedia.org/wiki/1875
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Poznámka:  

 
1. Účastníci pobytu si naštudujú problematiku prežitia, trasa presunu je TU. 
2. U účastníkov pobytu sa predpokladá dobrý zdravotný stav. 
3. Ďalšie organizačné pokyny a informácie potrebné k úspešnému priebehu pobytu 

budú vydané pri jeho zahájení. 
4. Počas pobytu v prírode sa budú plniť úlohy prežitia: 

• určovanie azimutu a presuny v teréne podľa azimutu a podľa mapy, 
určovanie orientačných bodov na mape a v teréne, 

• prekonávanie prírodných prekážok, 

• výstavba prístreškov (aj z prírodného materiálu), zakladanie a udržiavanie 
ohňa, získavanie a úprava vody na pitie a varenie, získavanie stravy v teréne. 

 
 

                                                               MVDr. Michal Ondovčík 

              
 

 


