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Uwaga:
1. „Summits on the Air” — Szczyty w eterze, SOTA oraz SOTA logo są znakami towarowymi programu. Wszelkie prawa tego dokumentu są zastrzeżone. Wszyst-

kie inne znaki handlowe oraz wszelkie inne prawa Programu są prawnie chronione.
2. W przypadkach wątpliwych, obecna wersja angielska ma pierwszeństwo przed przetłumaczoną wersją języka polskiego.
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1.1 Zoznam zmien

Dátum Verzia Popis

15-Nov-11 1.0 Prvé oficiálne vydanie dokumentu 

1.1 Rejestr zmian

Data Wersja Opis

15 listopad 2011 r. 1.0 Pierwsze oficjalne wydanie dokumentu 
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1. Association Reference Data

KLUB SLOVENSKÁ REPUBLIKA (OM) 
Dátum začiatku 01.12.2011

DXCC OM - Slovak republic

Regióny BA-xxx Bratislavský

TT-xxx Trnavský

NR-xxx Nitriansky

TN-xxx Trenčiansky

BB-xxx Banskobystrický

ZA-xxx Žilinský

PO-xxx Prešovský

KE-xxx Košický

Klubové údaje1)

Kritériá platnosti vrcholu 
Prevádzka musí byť uskutočnená 
do vzdialenosti 25m vertikálne od 
vrcholu 

Pásmo 1, ohodnot.: 1 bod do 700m ASL 

Pásmo 2, ohodnot.: 2 body od 700 m – do 899 m ASL 

Pásmo 3, ohodnot.: 4 body od 900 m - do 1299 m ASL 

Pásmo 4, ohodnot.: 6 body od 1300 m – do 1599 m ASL 

Pásmo 5, ohodnot.: 8 bodov od 1600 m – do 1799 m ASL 

Pásmo 6, ohodnot.: 10 bodov nad 1800 m ASL 

Sezónny bonus Áno 

Zdôvodnenie bonusu: 
Zimné obdobie s veľkou 
pravdepodobnosťou snehu a 
zložitých klimat. podmienok 

Min. výška pre bonus 700 m ASL 

Obdobie bonusu Od 1. decembra do 15. marca vrátane 
(+3 body) 

Diplomy vydávané klubom Áno 

Klubový správca SOTA Juraj Veselský, OM1DI  
e-mail: sotaom@gmail.com 

2.1 Regióny

Z administratívnych dôvodov a so zreteľom na špecifické geopoli-
tické a správne rozdelenie, je republika rozdelená do ôsmich krajov 
(regiónov):

1. Dane referencyjne Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Republika Słowacka (OM) 
data rozpoczęcia 1 grudnia 2011 r.

DXCC OM - Slovak republic

regiony BA-xxx Bratysławski

TT-xxx Trnawski

NR-xxx Nitrzański

TN-xxx Trenczyński

BB-xxx Bańskobystrzycki

ZA-xxx Żyliński

PO-xxx Preszowski

KE-xxx Koszycki

parametry Stowarzyszenia1)

Kryteria pracy ze szczytu nie więcej niż 25 metrów w pionie, 
poniżej szczytu 

Przedział 1, nagroda 1 punkt < 700 m n.p.m. 

Przedział 2, nagroda 2 punkty >=700 m n.p.m. <899 m n.p.m. 

Przedział 3, nagroda 4 punkty >=900 m n.p.m. <1299 m n.p.m. 

Przedział 4, nagroda 6 punktów >=1300 m n.p.m. <1599 m n.p.m. 

Przedział 5, nagroda 8 punktów >=1600 m n.p.m. <1799 m n.p.m. 

Przedział 6, nagroda 10 punktów >=1800 m n.p.m. 

Sezonowa premia punktowa Tak

Uzasadnienie premii punktowej

Okres zimowy z dużym 
prawdopodobieństwem 
występowania śniegu oraz trudnych 
warunków klimatycznych

Min. wartość premii punktowej >= 700 m n.p.m. 

Okres objęty premią punktową od 1 grudnia to 15 marca  (+3 punkty)

Dyplomy przyznawane przez 
Stowarzyszenie Tak

Menedżer Stowarzyszenia
Juraj Veselský, OM1DI  
e-mail: sotaom@gmail.com  

2.1 Regiony

Ze względów administracyjnych oraz mając na uwadze konkretny 
podział geopolityczny i administracyjny państwa, republika jest po-
dzielona na osiem Krajów (regionów):

1) Viac parametrov je vo Všeobecných podmienkach (General rules) 1) Pozostałe parametry zostały określone w Zasadach Ogólnych (General rules)



Vrcholy v éteri Slovenská republika (OM) Klubová príručka Szczyty w eterze — Republika Słowacka (OM) Podręcznik Stowarzyszenia

strona 4 Tłumaczenie na język polski Jacek SQ9MDN — wszelkie prawa zastrzeżone

1. BA-xxx Bratislavský
2. TT-xxx Trnavský
3. TN-xxx Trenčiansky
4. NR-xxx Nitriansky
5. ZA-xxx Žilinský
6. BB-xxx Banskobystrický
7. PO-xxx Prešovský
8. KE-xxx Košický
Všetky regióny podliehajú rovnakému bodovému systému. Pre pri-
danie vrcholu je nutné splniť nasledujúce požiadavky:

•	 Vrchol musí byť uvedený v turistickej mape v mierke 1:50 000 s 
odpovedajúcim názvom.

•	 Vrchol musí byť položený najmenej 150 m nad okolitým terénom.

•	 V prípadoch pochybností rozhodne o pridaní vrcholu do zozna-
mu Management Team.

Databáza vrcholov si nenárokuje byť kompletná, môže byť zmenená 
len so súhlasom Management Teamu. Vrcholy sa nemôžu bodovo 
započítavať až do doby priradenia referenčného čísla klubovým 
správcom.

2.2 Mapy

Súradnice a výšky v nasledujúcom zozname odpovedajú mapám 
(http://mapy.hiking.sk) v mierke 1:50 000. Všetky mapy sú dostupné 
v papierovej aj elektronickej podobe. Použité súradnice sú v systéme 
WGS 84.

2.3 Prístup na vrchol 

Niektoré vrcholy patria k chráneným krajinným oblastiam SR. V 
týchto oblastiach môže byť platné obmedzenie vstupu na vrchol. 
Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.minzp.sk/
dokumenty/legislativa/zakony-pravne-predpisy/slovensko/ochra-
na-prirody-krajiny/

Niektoré slovenské vrcholy sú obsadené vojenskými objektmi alebo 
telekomunikačnými základňami. Nevstupujte na tieto územia. Ak 
chcete navštíviť vrcholy vo VP, musíte kontaktovať Územnú vojen-
skú správu Ministerstva obrany SR a požiadať o povolenie k vstupu 
a pobytu. Viac na webovej stránke Ministrstva obrany http://www.
mod.gov.sk/uzemne-vojenske-spravy/.

Skôr než aktivujete nový vrchol, zhromaždite dostatočné informácie 
vzťahujúce sa k danému miestu.

2.4 Diplomy vydávané klubom

Diplomový program klubu sa pripravuje.

2.5 Bezpečnosť a zrieknutie sa práv

Turistika, horské a skalné výstupy sú potenciálne nebezpečnou akti-
vitou. Vedenie klubu SOTA a členovia Management Teamu nezod-
povedajú za prípadné nehody. Každý účastník SOTA programu je 
za svoje aktivity zodpovedný sám. Každý účastník sa musí sám roz-
hodnúť, či má schopnosti dosiahnuť vrchol. Pred tým, ako vyrazí, 
musí sa informovať o obtiažnosti trasy. Zoznam vrcholov v príručke 
neznamená, že je jednoduché ich dosiahnuť. Pre vašu bezpečnosť 
a pre bezpečnosť vašich spoločníkov prosím dodržujte nasledujúce 
jednoduché pravidlá:

•	 Nikdy	nechoďte	sami.

•	 Vždy	informujte	niekoho,	kto	s	Vami	nejde,	o	tom,	kam	idete,	akú	
cestu použijete, kedy predpokladáte návrat a koho by mal kontak-
tovať, pokiaľ sa nevrátite.

•	 Pred	pokusom	nájsť	novú	cestu	si	obstarajte	detailnú	mapu	alebo	
popis oblasti. Pokiaľ je to možné, spýtajte sa miestnych na dostup-
nosť Vami zvolenej trasy.

•	 Vždy	si	vezmite	teplé	oblečenie	a	výstroj	pre	prenocovanie.	Ne-
záleží	na	tom,	aké	je	počasie,	keď	vyrážate.

•	 Uistite	sa,	že	máte	so	sebou	vybavenie	pre	poskytnutie	prvej	po-
moci a viete, ako ho použiť.

•	 Vždy	 si	 vezmite	 mobilný	 telefón,	 pokiaľ	 je	 miesto	 pokryté	 si-
gnálom operátora. Vyhľadajte telefónne číslo miestnej horskej 
záchrannej služby ak je, inak využije tiesňovú linku 112.

•	 Nikdy	nezostupujte	inou	cestou,	akou	ste	vystupovali,	ak	si	nie	ste	
absolútne istí, že je cesta schodná.

1. BA-xxx Bratysławski
2. TT-xxx Trnawski
3. TN-xxx Trenczyński
4. NR-xxx Nitrzański
5. ZA-xxx Żyliński
6. BB-xxx Bańskobystrzycki
7. PO-xxx Preszowski
8. KE-xxx Koszycki
Wszystkie regiony obowiązują te same zasady przyznawania punk-
tów. Aby zakwalifikować szczyt do programu SOTA, musi on speł-
niać następujące wymagania:

•	 szczyt	 musi	 być	 wymieniony	 na	 mapie	 turystycznej	 w	 skali	 
1:50 000 wraz z jego nazwą,

•	 szczyt	musi	być	wyniesiony	co	najmniej	150	m	nad	jego	otocze-
nie,

•	 w	 przypadku	 wątpliwości,	 Zespół	 Zarządzający	 decyduje,	 czy	
szczyt zostanie dodany do listy.

Baza szczytów nie jest kompletna i dopuszcza się jej zmianę jedynie 
po zaakceptowaniu przez Zespół Zarządzający. Do momentu przy-
dzielenia numeru referencyjnego przez Menedżera Stowarzyszenia, 
punkty za aktywację szczytu nie są przyznawane.

2.2 Mapy

Współrzędne i wysokości znajdujących się na liście szczytów odpo-
wiadają mapom (http://mapy.hiking.sk) w skali 1:50 000. Wszystkie 
mapy są dostępne zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 
Współrzędne są podane w systemie odniesienia WGS 84.

2.3 Zasady dostępu do szczytu

Niektóre szczyty są położone na terenie obszarów chronionych  
Republiki Słowackiej. Na tych obszarach mogą występować ograni-
czenia w dostępie do szczytu. Aby uzyskać więcej informacji, od-
wiedź http://www.minzp.sk/dokumenty/legislativa/zakony-pravne-
-predpisy/slovensko/ochrana-prirody-krajiny/

Na niektórych słowackich szczytach sznajdują się obiekty wojskowe 
lub telekomunikacjne. Nie wchodź do tych obszarów. Aby odwiedzić 
szczyty znajdujące się na terenach wojskowych, należy skontaktować 
się z Územnú vojenskú správu Ministerstva obrany SR i poprosić  
o pozwolenie na wstęp i pobyt. Więcej na stronie Ministrstva obrany 
http://www.mod.gov.sk/uzemne-vojenske-spravy/.

Przed aktywacją nowego szczytu, zbierz wystarczające informacje 
dotyczące danego szczytu.

2.4 Dyplomy wydawane przez Stowarzyszenie

Dyplomowy program Stowarzyszenia jest w przygotowaniu.

2.5 Bezpieczeństwo i zastrzeżenia

Piesze wycieczki, górskie wędrówki czy wspinaczka skalna są 
potencjalnie niebezpieczne. Zespół Zarządzający SOTA i ich 
współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentual-
ne wypadki. Każdy uczestnik Programu robi to na własne ry-
zyko i musi zadecydować, czy na podstawie własnych umie-
jętności, cel który sobie obrał jest w zasięgu jego możliwości. 
Zawsze warto wcześniej zasięgnąć pełnych informacji, nawet  
w przypadku łatwych wypraw. Dla własnego bezpieczeństwa i bez-
pieczeństwa swoich członków, należy przestrzegać następujących 
prostych zasad:

•	 Nigdy	nie	wychodź	sam	w	góry.

•	 Zawsze	kogoś	poinformuj,	gdzie	idziesz,	jaki	szlak	wybrałeś,	kie-
dy planujesz powrót oraz kogo należy powiadomić w przypadku 
kiedy nie wrócisz o zakładanym czasie.

•	 Przed	próbą	znalezienia	nowej	drogi	wejścia	na	szczyt	zaopatrz	się	
w szczegółową mapę lub opis okolicy. Jeśli to możliwe, zapytaj na 
miejscu o dostępność wybranej trasy.

•	 Zawsze	bierz	ze	sobą	ciepłe	ubrania	i	rzeczy	niezbędne	do	ewen-
tualnego przenocowania w górach. Bez względu na to, jaka pogo-
da jest przewidywana.

•	 Upewnij	 się,	 że	 wziąłeś	 sprzęt	 do	 udzielania	 pierwszej	 pomocy	 
i wiesz, jak go używać.

•	 Zawsze	bierz	 ze	 sobą	 telefon	komórkowy,	 jeśli	obszar	do	które-
go się wybierasz, jest w zasięgu sieci komórkowej. Zapisz sobie 
numer telefonu lokalnego oddziału górskiego pogotowia ratun-
kowego (Horská záchranná služba —  nr telefonu 18 300), w prze-
ciwnym wypadku korzystaj z numeru alarmowego 112.
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•	 Uistite	sa,	že	ste	zdravotne	spôsobilí	pre	Váš	zamýšľaný	výstup.	Ak	
sa obávate, prekonzultuje to s Vašim lekárom.

•	 Oblečte	 si	 vhodný	 odev	 s	 vhodnou	 turistickou	 alebo	 lezeckou	
obuvou.	Uistite	sa,	že	máte	dostatočnú	zásobu	pitnej	vody	a	krém	
proti slnku.

•	 Vždy	si	vezmete	mapu,	kompas,	GPS	s	náhradnými	batériami	a	
uistite sa, že viete, ako ho používať

2.6 Odkazy
www.mapy.hiking.sk (Turistická mapa )
www.geoportal.sk
www.shmu.sk (počasie na  Slovensku)
http://sota.telesweb.sk (OM Summit on the Air)

3. Detaily vrcholov

•	 Nigdy	nie	schodź	ze	szczytu	inny	szlakiem,	niż	tym	którym	wcho-
dziłeś, jeśli nie jesteś całkowicie pewien, że zejście tym szlakiem 
będzie bezpiecznie.

•	 Upewnij	się,	że	Twój	stan	zdrowia	pozwala	na	odbycie	wejścia	na	
szczyt. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się ze swoim lekarzem.

•	 Noś	 odpowiednią	 odzież	 do	 wędrówek	 oraz	 odpowiednie	 buty	
turystyczne. Sprawdź, czy masz odpowiednią ilość w wody pitnej  
i	ewentualnie	krem	do	opalania	z	filtrem	UV.

•	 Zawsze	weź	mapę,	kompas,	GPS	z	zapasowymi	bateriami	i	upew-
nić się, że wiesz jak go używać.

 Horská záchranná služba od 1 lipca 2006 r. pobiera opłaty za 
swoje usługi. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup odpowied-
niego ubezpieczenia. HZS honoruje ubezpieczenie członków 
austriackiego ALPENVEREIN (OEAV).

2.6 Linki
www.mapy.hiking.sk (mapa turystyczna)
www.geoportal.sk
www.shmu.sk (pogoda na Słowacji)
www.hzs.sk  (Horská záchranná služba)
http://sota.telesweb.sk (OM Summit on the Air)

3. Dane referencyjne szczytów
Pominięto w tłumaczeniu ze względu, że zarówno w wersji angiel-
skiej jak i w słowackiej wersji językowej zapisy są zrozumiałe.


