
POĽSKO-SLOVENSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK  
Góry bez granic – Hory bez hraníc 

PTTK KST 
 

P R O PO Z Í C I E 
(pravidlá, pokyny a podmienky získania odznaku) 

 
 

§ 1 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (Poľská 
turisticko-vlastivedná spoločnosť Ústredné stredisko horskej turistiky) v Krakove a Klub Slovenských 
turistov týmto ustanovujú regionálny turistický odznak: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna 
(PSOT) Góry bez granic – Poľsko-slovenský turistický odznak Hory bez hraníc, ďalej len 
odznak Hory bez hraníc. 

§ 2 
Odznak Hory bez hraníc bol ustanovený za účelom popularizácie integrovanej siete horských 
turistických trás na oboch stranách poľsko-slovenskej hranice, motivácie turistov putovať po našich 
spoločných horách, najmä trasami pozdĺž hranice a cez hranicu s cieľom spoznávania lokálnych 
prírodných a kultúrnych zaujímavostí v prihraničnom pásme Poľska a Slovenska. 

§ 3 
Odznak Hory bez hraníc je regionálny odznak aktívnej pešej turistiky, ktorý môže získať každý 
turista putujúci poľskými a slovenskými horskými turistickými trasami v Karpatoch na oboch stranách 
hraníce. Do plnenia podmienok odznaku sa rátajú túry absolvované od 1. apríla 2019.  

§ 4 
Počas vychádzok a túr treba dodržiavať zásady bezpečného pohybu v teréne, rešpektovať vydané 
výstrahy týkajúce sa počasia, alebo lavínového nebezpečia, rešpektovať prípadné obmedzenia pohybu 
v chránených oblastiach a v pásme štátnej hranice. V zimných podmienkach sa odporúča používanie 
lyží, snežníc, alebo „mačiek“. 

§ 5 
Na evidenciu vykonaných vychádzok a túr slúži záznamník GOT PTTK, ktorý spolu s potvrdeniami 
získanými v teréne tvorí dokumentáciu získavania odznaku. Pre výpočet bodov za túry v poľskej časti 
Karpát treba použiť bodové hodnotenie obsiahnuté v súpise „Bodovaných trás pre GOT PTTK”, a pre 
výpočet bodov za túry v slovenskej časti Karpát v „Bodovom hodnotení GOT PTTK mimo hranice 
Poľska” umiestnenom na internetových stránkach PTTK COTG. 

§ 6 
Poľsko-slovenský turistický odznak Hory bez hraníc má tri stupne: hnedý, strieborný a zlatý, ktoré sa 
získavajú postupne, pričom v jednom kalendárnom roku možno získať len jeden stupeň odznaku.  
Zbieranie bodov na ďalší stupeň odznaku možno začať až v nasledujúcom roku po získaní 
predchádzajúceho stupňa.  
Získanie jednotlivých stupňov nie je časovo obmedzené – body je možné zbierať i niekoľko rokov.  

§ 7 
Aby ste získali Odznak Hory bez hraníc musíte nazbierať: 
– na hnedý stupeň aspoň 50 bodov na karpatských trasách vo svojej krajine a aspoň 25 bodov na 
karpatských trasách v susednej krajine, 
– na strieborný stupeň aspoň 100 bodov na karpatských trasách vo svojej krajine a aspoň 50 bodov 
na karpatských trasách v susednej krajine, 
– na zlatý stupeň aspoň 200 bodov na karpatských trasách vo svojej krajine a aspoň 100 bodov na 
karpatských trasách v susednej krajine.  
Turisti z krajín mimo Poľska a Slovenska si môžu ľubovoľne zvoliť, či získajú počet bodov ako Poliaci, 
či ako Slováci.  

§ 8 
Plnenie podmienok získania odznaku Hory bez hraníc nevylučuje súčasné plnenie podmienok 
Horského turistického odznaku PTTK (GOT PTTK) alebo iných odznakov kvalifikovanej turistiky, pokiaľ 
turista splní požiadavky určené propozíciami príslušného odznaku. 
 

§ 9 
Ústredné stredisko horskej turistiky PTTK v Krakove a Klub Slovenských turistov zodpovedajú za 
propagáciu a priznávanie odznaku Hory bez hraníc a rozhodujú o pochybnostiach, ktoré môžu 
vzniknúť z interpretácie týchto propozícií.  



§ 10 
Po získaní dostatočného počtu bodov na príslušný stupeň odznaku, vyplnené záznamníky GOT PTTK, 
obsahujúce evidenciu absolvovaných túr s bodovým ohodnotením a s predpísanými potvrdeniami 
z terénu treba doručiť na overenie/priznanie odznaku. 
Turistický odznak Hory bez hraníc udeľuje Ústredné stredisko horskej turistiky PTTK v Krakove  
a Klub Slovenských turistov Sekcia pešej turistiky (S-PT KST) v Bratislave, resp. nimi poverené miestne 
oddelenia alebo kluby PTTK a KST. Overenie splnenia podmienok/priznanie odznakov je bezplatné; 
turista uchádzajúci sa o odznak hradí len výrobnú cenu odznaku a poštovné.  

§ 11 
Poľsko-slovenský turistický odznak Hory bez hraníc má tvar kruhu o priemere 3,5 cm, je zhotovený 
z kovu, tri stupne odznaku sú odlíšené farebne. Vzor odznaku sa nachádza v prílohe týchto propozícií. 

§ 12 
Tieto propozície stanovili organizácie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny 
Ośrodek Turystyki Górskiej (Poľská turisticko-vlastivedná spoločnosť Ústredné stredisko horskej 
turistiky) v Krakove a Klub Slovenských turistov, v rámci realizácie projektu s názvom „Hory bez hraníc 
- integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu”, č. PLSK.01.01.00-
00-0116/17, program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020. 

§ 13 
V rámci uvedeného projektu bude zhotovená prvá edícia odznakov v počte 200 kusov, ktoré budú 
doručiteľom prvých 200 záznamníkov vydané bezplatne. 
 

 
 
 
 
 
 
Príloha. Vzor odznaku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


