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Vyhlasovateľom OTO TURIEC je RR KST- TURIEC 
 
 

Podmienky plnenia 
 

Základnou podmienkou je absolvovať výstupy na štyri povinné a podľa vlastného 
uváženia na ľubovoľný počet výberových vrcholov tak, aby súčet nadmorských výšok 
všetkých navštívených vrcholov bol 

minimálne 7 777 metrov. 
Vek turistov usilujúcich o plnenie podmienok OTO TURIEC začína povinnou školskou 
dochádzkou (v sprievode dospelej osoby) a starší. 
Cena Záznamníka OTO TURIEC  je 1,- EURO. 
OTO TURIEC je určený širokej turistickej verejnosti. Členstvo v KST a podobných spolkoch 
nie je povinné. 
Jednotlivé výkony treba dokumentovať individuálnou fotografiou z navštíveného 
miesta, na ktorej bude možné bezpečne identifikovať danú osobu. 
OTO TURIEC udeľuje a eviduje Regionálna Rada KST-Turiec. 
Po splnení podmienok turista doručí Záznamník, spolu s príslušnou dokumentáciou 
(fotografie v „papierovej podobe“ alebo na akomkoľvek elektronickom nosiči) na adresu 
uvedenú v Záznamníku: Do zásielky priloží náležite ofrankovanú obálku so spiatočnou 
adresou. 
Výklad podmienok je v kompetencii VV KST-TURIEC. 
Podrobné informácie, Záznamník a odznak OTO TURIEC získate na adrese: 
 KST-TURIEC     A. Kmeťa 26      036 01 Martin   
 www.kst-turiec.sk      Email: office@kst-turiec.sk     Tel: 0905 449122 
Platnosť podmienok OTO je od  20. 1. 2011. 
 
 

Povinné miesta 
 

Chata pod Borišovom  1300 m n.m. 
chata KST-Turiec, najkrajšia chata v strednej Európe 
 
Malý Fatranský Kriváň  1671 m n.m. 
vyhliadkový vrchol v strede hrebeňovky Krivánskej M. Fatry 
 
Zniev  985 m n.m.  
na prednom vrchole sú ruiny legendárneho hradu 
 
Drienok  1268 m n.m. 
najkrajší vyhliadkový vrchol južného Turca 
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Výberové miesta 
 

Ostredok  1592 m n.m. 
najvyšší vrchol pohoria Veľká Fatra 
 
Tlstá  1373 m n.m. 
jeden z dominantných, najkrajšími výhľadmi sa pýšiaci vrchol pohoria Veľká Fatra 
 
Minčol  1364 m n.m. 
historicky jeden z najznámejších vrcholov Lúčanskej  časti Malej Fatry 
 
Lysec  1381 m n.m. 
vrchol týčiaci sa nad rekreačným strediskom Jasenská dolina 
 
Vyšehrad  829 m n.m. 
archeologicky významný vrchol na pomedzí Ponitria a Turca 
 
Katova skala  927 m n.m. 
vrchol v severnom hrebeni Kantorskej doliny 
 
Flochová  1317 m n.m.  
najvyšší vrchol Kremnického pohoria 
 


