
 

č. j.: 59 /2022        Výbor UO OZ  PŠaV  pri SPU v Nitre      Nitra  7.  6. 2022 

 

 

TURISTICKÝ ZÁJAZD 

 
 
Výbor UO - Športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4-dňový zájazd do 

Slovenského raja  
v termíne 1. 9. – 4. 9. 2022 

   

                     odchod autobusu od ŠD Antona Bernoláka 1. 9. 2022 o 8,00 h  
 

Program zájazdu: 

 

1. september (štvrtok) – turistika z Dediniek, prehliadka jaskyne  

Trasa A - Zejmarská roklina: Dedinky - Zejmarská roklina, ústie – Geravy – Dedinky  

              (6 km, prevýšenie 365, 2,5 h),  

Trasa B – Stratenský kaňon:  Dedinky – Stratenská píla – Stratená - Stratenský kaňon -         

Stratená 

              (7 km, stúpanie 215 m, klesanie 205 m, 2 h)  

Trasa C – Dobšinská ľadová jaskyňa:  

           k jaskyni je prístup chodníkom dĺžky 1 km, prevýšenie 130 m.                

               Trvanie prehliadky 30 min., vstupné (10 € - dospelí) nie je zahrnuté v cene zájazdu.     

                                                                                                       

2. september (piatok) – turistika z Čingova 

Trasa A - Sokolia dolina:  

   Čingov – Biely potok, ústie – Kyseľ, ústie - Sokolia dolina – láštorisko – Čingov  

     (23 km, prevýšenie 865 m, 8 hodín )   

Trasa B - Kláštorská roklina:  

          Čingov – Biely potok, ústie - Kláštorská roklina – Kláštorisko – Čingov  

              (16 km, prevýšenie 660 m m, 5,5, h) 

Trasa C – Tomášovský výhľad:  

              Čingov – Tomášovský výhľad  – Letanovský mlyn – Biely potok, ústie – Čingov   

     (13 km, prevýšenie 485 m, 4 h) 

Trasa D - okolie Čingova:   

           Čingov – Lesnica – Bikšova lúka – Košiarny briežok – Čingov  

               (11 km, prevýšenie 355 m, 3 h)  

 

3. september (sobota) – turistika z Podlesku  

Trasa A – tiesňava Veľký Sokol:  

              Podlesok – Píla – Veľký Sokol – Glac – Pod Vtáčím hrbom – Podlesok  

              (22 km, prevýšenie 725 m, 7 h)   

Trasa B – tiesňava Suchá Belá:  

          Podlesok – Suchá Belá-vrch – Pod Vtáčím hrbom – Podlesok  

(9 km, prevýšenie 455 m, 4 h ) 

 



 

Trasa C – prielom Hornádu:  

          Podlesok – hrdlo Hornádu – Kláštorská roklina ústie – Letanovský mlyn – Čingov   

              (13  km, hore 320 m, dole 345 m, 4 h) 

   Trasa D - Kláštorisko:   

       Podlesok – nad Podleskom – Kláštorisko – hrdlo Hornádu - Podlesok  

       (11 km, prevýšenie 460 m, 3,5 h) 

 

 4. september (nedeľa) – kúpele Lúčky – prechádzka po kúpeľoch, možnosť navštíviť  

      AQUA - VITAL PARK – vonkajšie a vnútorné bazény, vitálny svet (vstupné nie je zahrnuté 

v cene  zájazdu), príchod do Nitry vo večerných hodinách  

 

V prípade nepriaznivého počasia môže byť program upravený, resp. presunutý na iný deň. 

Cena zahŕňa: dopravu autobusom, 3-x  ubytovanie s raňajkami, 3-x večera v penzióne Stefani 

v Smižanoch, miestny poplatok. 

Cena zájazdu: 

člen UO zamestnanec SPU, deti člena UO                           100,60 €              

rodinný príslušník člena UO                                                 128,60 € 

senior – člen OZ                                                                  119,00 €   

zamestnanec SPU nečlen UO, deti nečlena UO                    144,60 €     

rodinný príslušník nečlena UO, vnúčatá člena, nečlena UO   145,00 € 

cudzí (ak bude voľné miesto)                                                155,00 €  

     

 Ceny sú bez príspevku zo SF viď KZ 2022 - 2024 (40 % z ceny zájazdu 

zamestnanci SPU a 10 % z ceny  zájazdu nezaopatrené dieťa zamestnanca SPU, max. 

33 €). Finančné vyrovnanie sa uskutoční v najbližšom výplatnom termíne. 

V prípade nepriaznivého počasia môže byť program upravený, resp. presunutý na iný 

deň alebo upravený. 

Záujemcovia o zájazd sa môžu prihlásiť u predsedníčky Športovej komisie  

Viery Duchoňovej (kl. 4880) viera.duchonova@unaig.sk , u Eleny Palkovej (kl. 5513) 

elena.palkova@uniag.sk , prípadne osobne do 27. 6. 2022.  

Úhrada zájazdu sa bude realizovať prevodom na účet UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre do 

14. 8. 2022. 

Účet SlSP Nitra:   IBAN SK35 0900 0000 0000 3123 4440       V.S.:  220 29. 

Správa   pre prijímateľa: priezvisko účastníka  

   

 

 

 

              Viera Duchoňová                         prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.               

           Predsedníčka Športovej komisie   predseda UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 
 
 

 

 

 

Odborový úsek:..........................................................................   Vedúci odborového úseku: .................................................................................................     
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