
NOVÉ AKTIVITY V OBCI 
Športový outdoorový klub v Beckove  
Vznik: Leto 2008  
Zakladatelia:Roland Vazovan – predseda, Peter Ondrejovič, Vlado Strieženec 
Členovia: Roland Vazovan a snúbenica Monika Čuláková, Vlado Strieženec a manželka Pavlína 
Porošínová, Peter Ondrejovič, Ludovít Hricko, Jozef Mahrík  
Cieľ: Rozvoj skalného a neskalného (lezenie na umelých stenách)  športového lezenia, to je hlavný 
cieľ. Sme registrovaní v spolku JAMES t.j. celoslovenský horolezecký zväz. K lezeniu pridávame  
ďalšie outdoorové aktivity, ako skialpinizmus, snovboard, paragliding, divá voda, treking ...a  
cestovanie za týmito aktivitami. Avšak lezenie je priorita Š.O.K.u 
Telefonický a mailový kontakt:  V Beckove preferujeme osobný kontakt. Beckovani nás poznajú. 
Kto nás nepozná môže si pozrieť našu internetovú stránku www.sokbeckov.sk, kde sú všetky 
potrebné informácie. 
Miesto aktivít: Beckovská skala a iné. 
 
O novom Športovom outdoorovom klube v Beckove sme sa porozprávali s jeho zakladateľom 
Petrom Ondrejovičom. 
1. Čo predchádzalo založeniu ŠOK? Kto prišiel s touto myšlienkou? Aký je Tvoj podiel na zrode 
ŠOK -u? 
Beckov bol a je pojem. Nie len v skalnom lezení. Skalka neveľká rozsahom ale obrovská 
významom na chudobnom Slovensku  (chudobnom z hľadiska skalných terénov). Beckov je jediná 
skala u nás, ktorá je v centre obce. To je pre nás nevýhoda. Lezci zväčša nie sú exhibicionisti, ktorí 
by potrebovali publikum, okrem vlastných zasvätených. Lezie sa tu intenzívne od začiatku 70 
rokov. Na skale je zhruba 50 výstupových línií. Tie sú klasifikované od stupňa 3 po stupeň 10. 
Rozdiel medzi jednotlivými stupňami je vždy o triedu. Prirodzene talentovaný svižný človek 
dokáže napríklad s lanom nad sebou, ktoré ho istí, vyliezť maximálne 6 stupeň. Ostatné je vec  
talentu a intenzívneho tréningu.  
Nápad som mal ja už dávno, ale až Vasil „kopnul do vrtule“ a vybavil veci okolo registrácie 
občianskeho združenia. Zato musí byť teraz predsedom a jeho Monika dostala na starosť to, do 
čoho sa nikto nehrnie – papierovačky a  daňové priznania.  
2. Ako sa budeš ďalej podieľať na jeho činnosti? 
Rád by som bol čestným prezidentom- cha cha.   
3. Kde máte svoje sídlo?  
Sídlo máme predsa v strede vesmíru, teda tu - v Beckove. Je jedno, či sa stretneme na skale, či pri 
pive alebo komunikujeme, ako je dnes zvykom po telefóne a internete. Dôležité nie je to, na čo 
prídeme, ale to, čo zrealizujeme a či to je dobré.   
4. Aké sú plány vášho ďalšieho rozvoja ? 
Prvotné plány sú asi také, aby sme my, zakladajúci členovia, nesfotrovateli tak, ako je to bežné u 
našich vrstovníkov. Pribúdajú nám roky, deťúrence, povinnosti, a to je memento nezabúdať sami so 
sebou niečo robiť. Neradi by sme skončili len pri tom pive a neradi by sme boli, aby naše decká, a 
nie len naše decká, mali kockaté hlavy od televízie, počítačov a neviem akých výdobytkov tejto 
lenivej  doby. Tiež, aby tu okrem futbalu a volejbalu bolo niečo iné.  Pokiaľ sa zadarí zarobiť a aj 
získať nejaké nemalé financie, plánujeme tu v Beckove postaviť umelú stenu. Tá by slúžila ako 
tréningové centrum pre úplných lezeckých začiatočníkov, ako aj pre výkonnostných lezcov. 
5. Pokiaľ viem, v Beckove už nejaké podobné pokusy boli, dokonca tu prebiehali medzinárodné 
skalolezecké súťaže. 
Beckov bol fakt v 80. rokoch mekkou skalolezeckých pretekov. Bola sem ľahká doprava, 
ubytovanie v chatkách aj v hoteli, strava, pivo a skala rovno pred nosom. Skalolezecké preteky na 
skale sú dnes už história a preteká sa už len na umelých stenách v halách a telocvičniach. Tam sú 
podmienky objektívnejšie, lebo vytýčenú trať žiadny pretekár nesmie poznať. To sa na prírodnej 
skale nedalo nijako docieliť, lebo domáci bol vždy vo výhode.  
6.  Aké sú podmienky pre prijatie nových členov? 



Zatiaľ sa nechystáme prijímať nových členov. Nejde nám o kvantitu.  Pokiaľ však niekto bude 
chcieť liezť, sme pripravení ho usmerniť a bezpečne na skale odistiť. Ak bude  dlhodobo prirodzene 
aktívny, môžeme uvažovať o prijatí. Členstvo nie je podmienka aktivity, ale opačne už áno.  
7. Už ste sa ako ŠOK zúčastnili nejakých podujatí? Kto a s akým úspechom? 
Minulé  leto sme urobili Deň otvorených skál (Outdoor Day Beckov). Cez propagáciu v novinách 
sa vedelo o tom v Trenčianskom a Novomestskom okrese, ale v Beckove pomenej. Okrem 
Černákových detí neprišli žiadne iné Beckovčatá. Toto leto to plánujeme zopakovať. Preto rovno 
teraz píšem, že dátum ďalšieho otvoreného dňa, kedy si každý a zadarmo môže vyskúšať lezenie, 
bude v nedeľu 14. júna 2009.  
8. Ako takéto lezenie prebieha ?  
Jednoducho a bezpečne. Každý adept dostane na hlavu prilbu, na seba lezecký postroj z plochých 
popruhov  (niečo ako z autopásov, aby ho nerozkrojilo, keď spadne). Laná sú natiahnuté zhora a 
ten, čo lezie, si môže, ale nemusí, nechať od nás radiť. Vylezie, koľko vládze, niekto aj vysoko. 
Dole každého pomaly spustíme. Tieto isté aktivity ponúkame mimo tohoto dňa aj pre firemné či 
individuálne skupiny  ako platené služby. Takže neváhajte, v tento deň je to grátis. V dávnych 
časoch som ja osobne zobral spústu kamarátov liezť a mnohí, ktorí si predtým vôbec neverili, 
zdolali celú Beckovskú skalu. Za všetkých spomeniem aspoň Janca Nováka, do ktorého by to ani 
pred 25 rokmi nikto nepovedal.  
Mnoho úspechov novému klubu ako aj Tebe želá a za rozhovor ďakuje Dana Badžgoňová. 
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