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výhľadové propozície – spresnenie 28.4.2022 podľa pandemickej a utečeneckej situácie 

 

 

Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka, Klub slovenských turistov Košická 
Polianka, Centrum kultúry Košického kraja Košice 
 

Pešia trasa (16 km):   

Dargovský priesmyk (475 m n. m.) červenou značkou – Maliniak (710 m n. m.) – 
Črepník (459 m n. m.) zelenou značkou – Farský les (450 m n. m.) žltou značkou – 

Ďurkov (261 m n. m.)   
 

Prezentácia účastníkov:   
 
od 7:00 do 8:00 hodiny v KD v Košickej Polianke a súčasne v Sečovskej Polianke  
 

    Doprava:      

Košice – Košická Polianka spojom Eurobusu o 7:25 hod. z nást. č. 14  
Koš. Polianka / Seč. Polianka – Dargovský priesmyk objednaným autobusom o 8:00 hod. 
Ďurkov – Košická Polianka zvoz objednanými autobusmi asi o 14:30 h.  
Košická Polianka – Seč. Polianka  autobusom asi o 16:30 h  
Košická Polianka – Košice spojom 16:24 od pohostinstva 
 

Účastnícky poplatok:        

2,50 € (doprava, guľáš, chlieb, nealko, turistická tombola) 

Účastníci z okresu Košice-okolie 2 € (regionálna zľava 20 %), účastníci z Košickej Polianky, 
Sečovskej Polianky, Cabova a Sadov nad Torysou 1 € (miestna zľava 60 %) 
 

Otvorenie, ukončenie: 

Otvorenie bude pietnym aktom pri pamätníku Víťazstvo v Dargovskom priesmyku o 9:00 hodine, 
vyhodnotenie po skončení prechodu pri turistickom guľáši s tombolou v KD v Koš. Polianke 
 

5x naj- z 38 ročníkov: 

V doterajšej histórii bol najmladším účastníkom 2-ročný Matej Vandžura z Košickej Polianky, 
najstarším 86-ročný Augustín Princ z Košíc, pôvodom najvzdialenejším bol Francúz John 
Hugain, najväčšia účasť bola v roku 1998 pri počte 237 účastníkov, najnižšia účasť, len 
symbolická v počte 6 účastníkov z obidvoch Polianok, bola v „covidových rokoch“ 2020 a 2021  
 

Kontakty a informácie: 

Karol Dzugas, 0905 472 426, www.kosickapolianka.sk;  k.dzugas@gmail.com   
Michal Urban,  tel. č. 057/4882080,  0905 515 195; michal.urban@gmail.com  
Vladimír Ištok, tel. 0907 827 881; istovlad@gmail.com   
 

Upozornenie:  
Skupinky cezpoľných účastníkov (aj dvojice) sa musia z kapacitných dôvodov nahlásiť  
do štvrtku 5. mája 2022 do 12:00 h. na uvedené kontakty, resp. na tel. č. 055/6854-184 

Účasť na podujatí je na vlastné nebezpečie. Potrebné je správne oblečenie a obutie.   

😊  DOVIDENIA, PRIATELIA! 😊  

   Organizátori: 

Z POLIANKY DO POLIANKY 

 

39. ročník prechodu za poznaním a priateľstvom 
 

v sobotu 7. mája 2022 
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