
Najúžasnejší rok splnených osobných cieľov (3.časť)
Už som vám písala o tom, ako si naplánovať čítací cieľ aj jazykový cieľ. Teraz to bude zase o trošku 
niečom inom. Dnes to bude o tom, ako sa cieľ môže prisniť, ako sa kancelárska pribratá lemra 
z Bratislavy vyškriabe na Kriváň v Tatrách, a ako si tým splní nielen osobný cieľ ale aj sen!

3. Vyjsť na Kriváň alebo aspoň jeden štít vo Vysokých Tatrách:

Január: nič   

Február: príprava začala chôdzou po rovine: 3 x 9 km, 1 x 14 km pri Dunaji  

Marec:  príprava pokračuje pri Dunaji pravidelnou chôdzou + Vysoká (754 m.n.m., druhý najvyšší 
vrch Malých Karpát)   

Apríl: príprava pokračuje pri Dunaji + Vápenná (752 m.n.m, tretí najvyšší vrch Malých Karpát), Ostrý 
Kameň.  

Máj: príprava pokračuje pri Dunaji + Záruby (768 m.n.m, najvyšší vrch Malých Karpát) , 
k zvýšeniu kondičky tréning tenisu 2-3x do týždňa

Jún:  príprava slabšia, iba prechádzky pri Dunaji, ale pokračovanie tenis 2x do týždňa. 

Júl: príprava slabšia, ale vo Švajčiarskych Alpách sme vyšli na Ebenalp (1640 m.n.m)  

August: Kriváň (2.495 m.n.m) zdolaný 7.augusta , neskôr v auguste ešte aj Predné Solisko (2093 
m.n.m)

 

Táto časť by sa kľudne mohla volať aj „ Ako sa neturista vybral na Kriváň, alias príprava na Kriváň pri 
Dunaji“. Verte mi, či nie, tento rok v Januári, som si prvý krát v živote sadla k novému prázdnemu zošitu 
a rozhodla som sa, že si napíšem, pozor Na-pí-šem! Zoznam 21 osobných cieľov pre rok 2021. S dobrou 
horúcou kávičkou v ruke som sa zamyslela: nie, čo odo mňa očakávajú v práci, nie, čo odo mňa očakáva 
rodina ,ani nie, čo odo mňa očakávajú kamaráti, ale čo od seba očakávam ja sama. 

Ani neviem ako, ale na treťom mieste sa ocitol cieľ, vyjsť na Kriváň.  Pre niekoho to môže byť úplne 
normálny cieľ, úplne pohodová túra, ale musím vysvetliť, že ja nie som žiadny aktívny turista. Môj deň 
vyzerá tak, že 10-14 hodín presedím nad počítačom, a zvyšný čas nad knihou alebo s deťmi pri 
spoločenských hrách, rozhovoroch alebo TV. Všetky vymenované činnosti v polohe sedmo, prípadne 
ležmo. Vôbec netuším, z akého hlbokého podvedomia prišiel práve takýto nápad, v každom prípade 
prišiel ako tretí a teda je na zozname. 

Keď som manželovi a deťom raz pri večeri spomenula, že som sa rozhodla tento rok vyjsť na Kriváň, 
celkom dobre sa všetci pobavili a jasne mi dali najavo, že to bol celkom slušný fór z mojej strany. 
Pochopila som hneď na začiatku, že tu podporu asi nenájdem. Nevadí, začala som opäť rozmýšľať ako mi
to vôbec mohlo napadnúť, a kde sa vôbec tá túžba zrodila? Spomenula som si na úžasné fotky 
z minulého roku, ktoré zdieľala kamarátka Lucka, a tak som jej napísala, že mám takýto plán vyjsť na 
Kriváň, (na ktorom už ona bola niekoľko krát) a či ma tam zoberie? Keďže Lucka je kamoška, súhlasila, 
ale tiež sa jej nepozdával Kriváň ako vhodný cieľ pre prvú túru na tatranský štít v mojom živote. Že 
existujú oveľa lepšie a menej náročné možnosti. Lenže v zošite sa píše pod číslom 3 jasne: Vyjsť na 
KRIVÁŇ! 

Aby som ešte viacej vystúpila von zo svojej komfortnej zóny ako doteraz, začala som cieľ spomínať medzi
kamarátmi, kolegami aj rodinou. Kde bola príležitosť, tak som to spomenula, a zistila som od viacerých, 
že teda buď to dali, ale ľahké to nebolo a to sú väčšina športovci, ktorí aktívne behajú, bicyklujú alebo 



turistikujú.  A dokonca niektorým sa to ani nepodarilo a museli sa z túry vrátiť, či už pre zlé počasie, 
alebo kolená a nohy nedovolili túru dokončiť.  Nuž, začalo mi dochádzať, že to nebude také ľahké...

Prišiel koniec januára a ja som zobrala do ruky zošit a išla si urobiť rekapituláciu, ako sa mi darí plniť 
stanovené osobné ciele na tento rok. Pri prvých dvoch fantastický progres, až nečakaný úspech a pocit 
radosti. Pri bode 3 som napísala 0. vlastne som ešte nič pre samotný výstup neurobila, ani nezmenila vo 
svojom spôsobe života. Hmmm, chcelo by to nejaký konkrétnejší plán...

V polovičke februára som si povedala, že si potrebujem urobiť nejaký tréningový plán, a 
stanoviť predbežný dátum, kedy by sa výstup uskutočnil, nech viem koľko mám približne času na 
prípravu. V auguste mám narodeniny, to by bol krásny darček sama sebe, to by šlo, a keby niečo zlyhalo, 
tak plán B je september. Tak a to by sme mali! 

A teraz ten konkrétny plán. Keďže sa vôbec nehýbem, najskôr treba nabrať kondičku, veď ja ani 
nevyjdem na 2.poschodie bez toho, aby som nemala 5 minútový kyslíkový záchvat.  Zistila som si, že túra
zo Štrbského plesa na Kriváň je dlhá cca 9,1 km. Tak som začala uvažovať, že musím začať s chôdzou po 
rovine cca 9km, zistiť koľko času mi to bude trvať a ako často ho viem absolvovať. Okruh som našla 
21.2.2021 (uznajte, magický dátum), od nás k mostu SNP, po hrádzi k mostu Lafranconi, cez most, popri 
Dunaji k mostu SNP a domov, cca  9.1km za 1:37hodiny. Ideálny okruh na trénovanie.  

Tento okruh som si naplánovala, že musím prejsť aspoň raz za týždeň.  Po prvom pokuse bola svalovica 
na druhý deň, ale aj radosť, že som sa odhodlala začať. Neskôr plánujem pridať schody a nejaké mierne 
kopčeky, potom aj nejakú víkendovú turistiku v rámci Malých Karpát a ktovie ideálne nejaký kopec ci už 
v Malej alebo Veľkej Fatre a potom by už mohol prísť aj vytúžený Kriváň. 

Postrehy z prvého tréningu: 

 Sledovať čajky pri Dunaji pôsobí upokojujúco, občas sú dokonca zábavné ako si vykračujú po 
múriku.

 Kráčať len tak, nerozprávať sa, netelefonovať, nepočúvať hudbu ani podcast skutočne vyčistí 
hlavu.

 Existuje neskutočne veľa bežeckých štýlov, to by človek neveril, čo všetko uvidí na 2 km úseku 
hrádze. � �

 Na hradnom kopci pod Bratislavským hradom sa pracuje aj cez víkend.

Po náročnom pracovnom týždni prišiel spontánny nápad prejsť si mosty aj v piatok po práci. Tentokrát, 
aj vďaka zotmeniu (strach je veľký motivátor), som si vylepšila čas na 1:29 hod.

Postrehy z druhého tréningu:

 Čajky sú stále v pohybe, či je deň alebo večer.

 Večerné nábrežie Dunaja má tiež svoje čaro.

 Nerozumiem prečo ľudia nenosia pri nábreží rúšky? Takmer 50 percent ľudí bolo bez rúšok a to 
stále máme pandémiu covidu a nábrežie Dunaja určite nie je extravilán.

 Mne sa v rúške kráča dobre, aspoň mi nehrozí, že sa nadýcham studeného vzduchu.

 Na konci som pridala vyjsť na 5.poschodie peši (fučala som ako lokomotíva ďalších 10 minút, 
rodina si po mojom príchode domov myslela, že ma prepadli a prenasledujú zločinci).



V nedeľu, posledný februárový deň bolo nádherné počasie, rozhodla som sa, že dnes nepôjde ani tak 
o rýchlosť, ale vytrvalosť, pridala som o jeden most navyše (Starý most) a navýšenie trasy aj v rámci 
Petržalky, spolu to bolo 14 km za cca 2,5hodinky. A aby to bol naozaj tréning na Kriváň, rozhodla som sa 
kráčať v turistických topánkach a nie v teniskách, nech si nohy zvykajú.

Postrehy z tretieho tréningu: 

 Nielen čajky sú pri Dunaji, ale aj snežienky a je ich tam plný lesík, ako kvetinový koberec.

 Na hrádzi behajú všetky vekové kategórie, aj jednotlivci aj dvojice, aj oteckovia s kočíkmi aj 
majitelia so psíkmi a prechádzajú sa tam dokonca aj staré dámy alebo dedovia turisti. Na hrádzi 
jednoducho nikdy nie ste sami. Okrem behania, bikovania, korčuľovania a prechádzania je 
obľúbenou aktivitou robiť si popritom selfie. Selfie sprava, selfie zľava, otočiť sa, zhora, zdola 
a môže sa pokračovať....Túto aktivitku zaraďujú najmä zaľúbené dvojice ale aj zopár 
instagramových sólistov.

 Umenie sa dostáva do ulíc, keďže galérie sú stále zatvorené, je skvelé, že aj pri Dunaji je možné 
vidieť výstavu fotografií v parčíku pri prístave.

 Bola som asi jediný človek na „nedeľnej prechádzke pri Dunaji“ v turistických topánkach (hlavne 
sa tváriť suverénne, veď trénujem na štít!)

 Videla som psa, ktorý kráčal šikmo, predstavte si psa ako stoji šikmo, teda telo má šikmo, ale 
pritom kráča akoby po rovnej čiare. Človek má dve nohy, ale keby sme to skúsili, asi by sme sa 
podkli a spadli, ten pes mal nohy štyri a dával to!

 Keby nebola „doba covidová“, bola by som na úplne iných výletoch a na takéto experimenty 
s prípravou na Kriváň by som nemala vôbec čas. Skutočne platí, že všetko zlé je na niečo aj 
dobré.

 Aj dnes som na konci tréningu vyšla peši na 5.poschodie, fučala som tiež, čas bol skrátený len na 
5 minút ( stále to je viac, ako čas samotného výšlapu na 5.poschodie). Ak sa to nezlepší, budem 
musieť zohnať kyslíkovú bombu a začať trénovať so záťažou....

Aj v marci som pokračovala v tréningu pri Dunaji. Darilo sa mi podľa plánu 2x do týždňa okolo 9-10 km.

Postrehy z tréningov: 

 Veľký letiaci vták v Petržalke nebude orol, ale krásny bažant áno. Aj sýkorky sa ešte vytešujú na 
stromoch, akoby sa príroda ešte nerozhodla, či už prišla jar, alebo či zima ešte neodišla. 
V každom prípade ani bažanta ani sýkorky sa mi nepodarilo odfotiť, ale dnes ma zaujal holub. 
Ani nie tak svojou krásou, ako tým, že si priletel na zábradlie mostu SNP, poprechádzal sa, vôbec 
sa nebál a keď si ma dobre poobzeral, nacúval ku okraju zábradlia tak, aby mu riť trčala vo 
vzduchu a veľmi elegantne sa vykadil mimo mostu. Veď si predsa nebude špiniť na svoj most 
a nie je také holubové hovädo ako väčšina z jeho druhu, ktorí ten most už parádne zakadili. Bol 
to slušne vychovaný „Pán Holub“!  



 Ak sa chcete vyhnúť davom ľudí, je ideálne byť na hrádzi okolo 8.20h ráno. Lebo aktívni 
športovci chodia oveľa skôr medzi 5-7 hodinou rannou a vychádzkové typy sa začínajú objavovať
 až po 10 hodine

 

 Nemôže chýbať príspevok o čajkách. Dnes sa dolu Dunajom plavilo drevo,ale nie konár zo 
stromu, ale taká drevená lata, ako doska z plota, alebo z lavičky.  Pri trošku lepšej predstavivosti,
vyzerala ako doska na windsurfing, len drevená. A za chvíľku na nej pristála čaja a nechala sa 
unášať dolu prúdom ako na windsurfingových pretekoch, už len plachta jej chýbala.

 Okrem čajok dnes zaujali svojou leteckou formáciou aj divé kačice. Teda presnejšie traja káčeri 
a jedna kačka. Najskôr leteli v tvare štvorca, potom sa preskupili do tvaru kosoštvorca a svoje 
vystúpenie vygradovali letkou tesne nad hladinou v rade vedľa seba a ukončili ho famóznou 
diagonálou a hladkým pristátím na hladine. 



Dalo by sa takto písať postrehy z každého mesiaca, ale to by vás už mohlo začať nudiť. Úžasné bolo 
pozorovať svet okolo seba, a na každej prechádzke človeka zaujalo niečo nové. Postupne som pridala 
výlety s rodinkou a kamarátmi do Malých Karpát, ktoré sme vďaka príprave na Kriváň pochodili celkom 
slušne. Ale keďže na poriadnu kondičku to rozhodne nestačilo, tak som pridala aj šport, v tomto prípade 
štýl kardio = tenisové tréningy s trénerkou Gabikou, ktorej takto verejne ďakujem najmä za pevné nervy 
a trpezlivosť ( tenisový tréning bol skôr krycí názov na hodinku záchvatov smiechu s raketou v ruke. 
Myslím, že v tenisovom klube nás po tejto sezóne už poznajú všetci). V júli príprava vyvrcholila 
neplánovanou turistikou vo Švajčiarskych Alpách na vrch Ebenalp (1640 m.n.m), bolo to od parkoviska 
šliapanie do kopca, celý čas, žiadna rovinka, len kopec a kopec, hore a hore a hore. Trvalo nám to cca 2.5
hodiny k horskej chate. Myslela som, že končím, že sa ďalej nepohnem. Ako chcem dať o mesiac Kriváň 
a šliapať 5-6 hodín?? Neviem ako, ale viem, že to dám!

Prišiel august a ten víkend s veľkým „K“, akcia Kriváň. Trošku sa zmenili plány, lebo Lucka už bola 
v Tatrách a aj s manželom, takže som za nimi cestovala v piatok vlakom z Bratislavy. Vlakom sama som 
išla asi po 20 rokoch, bol to zážitok, pospomínala som si, ako som často ako vysokoškoláčka cestovala 
vlakom do Trenčína alebo Nového Mesta nad Váhom na akcie „Stromu života“ – skvelé obdobie, skvelé 
spomienky. S knižkou, kávičkou a super výhľadom na celé Slovensko mi cesta ubehla veľmi rýchlo a už 
som aj bola v Štrbe na stanici. To som vám ešte zabudla spomenúť, že ešte pred 2 dňami bola predpoveď
počasia na tento víkend v Tatrách  = dážď celý čas. Dnes sa to zázračne zmenilo a na sobotu hlásia 
slnečno. Ja tomu hovorím: „Ak to skutočne chceš, celý vesmír sa spojí a pomôže ti!“ Je to tak! 



Plán na sobotu bol o 5.00 budíček, o 6.00 už šľapeme, aby sme tam stihli vyjsť a aj zostúpiť za svetla. Už 
o 5.50 sme vyrazili z Troch studničiek, ešte len po rovinke a mne sa začala už po 20 minútach krútiť hlava
(asi preto, že sme neraňajkovali), lebo Lucka zavelila, že jesť budeme až  okolo 8h, keď niečo prejdeme 
a budeme mať aj pekný výhľad zhora. Bola som hotová od únavy, ale aj veľmi  vďačná, že nakoniec išiel 
s nami aj Luckin manžel Marcin, lebo zjavne sa dohodli a rozdelili si úlohy dňa na dobrého a zlého 
policajta. Lucka sa zhostila úlohy „zlého policajta – motivátora“ a išlo jej to skutočne výborne, lebo 
miestami som ju dočasne nenávidela. Ešteže tam bol „dobrý policajt - ukľudňovač“ Marcin, ktorý ma 
vždy počkal. Raňajok a horalky som sa dočkala okolo 7.40h pri nádhernom výhľade, ktorý som si ani 
nestihla od únavy uvedomovať. 

Boli momenty, kedy som si myslela, že už ani krok neurobím, ale motivácia prekonať sa nakoniec 
zvíťazila a dúfala som, že snáď aspoň za 6 hodín to na vrchol dám. Pri tempe, ktoré nahodila Lucka to 
vyzeralo nádejne aj na 5 hodín, ale že tam pod jej autoritatívnym vedením vyleziem (lebo posledný úsek 
som sa občas driapala po štyroch) za cca 4,5 hodiny, by ma nenapadlo ani v najoptimistickejšom sne. 
O 10.32h sme sa už fotili pri  známom dvojkríži a užívali sme si úžasné výhľady, lebo počasie bolo 
nádherné, ukážkové ako z katalógu. Ten pocit, byť tam hore je neopísateľný a nezabudnuteľný. Konečne 
som zažila to, čo Janko Tribula z Markízy zaživa na jeho výletoch po Tatrách s významnými ľuďmi každý 
týždeň. (keď v nedeľu večer vysielajú jeho reportáž, musí byť u nás doma hrobové ticho, inak majú moji 
chlapi týždeň doma peklo, to už vedia). 



Kochali sme sa asi hodinu z rôznych strán, keď Lucka zavelila, že ideme dole, aby sme sa stihli vrátiť za 
svetla. Cestou hore som nevládala dýchať, ale nič ma nebolelo. Cestou dole, to bolo horšie. Najskôr 
jeden členok neposlúchal, potom druhý, potom jedno koleno a nakoniec aj druhé koleno. Priznám sa, asi
po dvoch hodinách cesty nadol som si už aj poplakala, ale nebola iná možnosť ako pokračovať. Túru sme 
skončili pri aute na parkovisku okolo 15.50h, v tichu, lebo od únavy nebolo nikomu do reči. Emócie som 
v sebe spracovala až pri obedo - večeri v Starom Smokovci, ešte stále si neuvedomujúc, že som to 
zvládla. Skutočne mi to došlo až o pár dní s postupným odznievaním takmer dvojtýždňovej svalovice. 

Rada do života: 

„Keď po niečom veľmi túžiš, celý vesmír sa spojí, aby si to mohol uskutočniť.“  Paulo Coelho

A hlavne, nepodceňuj prípravu (aj keď na rovinke pri Dunaji � �) a nikdy sa nevzdávaj a ver vo svoju 
vnútornú silu. Teraz to už viem a mám zažité na vlastnej koži, že dokážeme oveľa viac, než si 
myslíme. 

Spoločnosť je dôležitá, nemusíte byť na to sami. Ja by som sa na Kriváň bez Lucky a Marcina, určite 
nedostala, týmto im ešte raz ďakujem za úžasný darček k mojim narodeninám, a že mi obetovali svoj
čas a energiu. Sú skvelí!  

Nuž a ak ste zvedaví, aké som mala ďalšie ciele a ako sa mi darilo, prečítajte si aj štvrtú časť a nechajte sa
inšpirovať.

Verím, že už prvých pár cieľov máte napísaných vo vašom zošite. Že ešte nie? Tak nečakajte a hneď si 
aspoň jeden dva, nad ktorými už dlhšie rozmýšľate, ale nikdy nebolo dosť času, odvahy, energie, parťáka 
na spoločné plnenie - zapíšte! Áno, hneď teraz!



Dáša


