Exkurzia Slovensko 2018
Základná informácia pre študentov,
Exkurzia sa bude konať v termíne:

pondelok 14. 5. 2018 – sobota 19. 5. 2018 (do cca 18 hod.) – podľa
študijného plánu (žltej knihy) v termíne na to vyhradenom (teda mimo semestra
a skúšobného obdobia)
Nocľahy: 5x (3x Liptovská Osada (s polpenziou), 2x Látky – areál Thorma
Relax)
Trasa: cca 1450 km v rámci exkurzie Bratislava – Liptovská Osada – Látky
- Bratislava
Predpokladaná trasa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

deň: Bratislava – Súľov – Žilina – Ružomberok – Vlkolínec – Liptovská Osada
deň: Liptovská Osada – Dolný Kubín - Oravský Podzámok – Zuberec - Kvačianska dolina – Liptovská
Osada
deň: Liptovská Osada – Turčianske Teplice – Kremnica – Skalka - Zvolen – Liptovská Osada
deň: Liptovská Osada – Pribylina - Čierny Váh - Liptovský Hrádok - Brezno – Čierny Balog – Lom nad
Rimavicou – Látky
deň: Látky – Poltár – Rimavská Sobota – Cerová vrchovina – Šomoška – Lučenec – Halič - Divín –
Látky
deň: Látky – Krupinská planina – Štúrovo – Gabčíkovo – Bratislava

Vedúci exkurzie si vyhradzujú právo na zmenu programu. Program môže byť v konkrétnych dňoch
upravený a prispôsobený aktuálnemu počasiu, prípadne iným aktuálnym podmienkam.

Začiatok exkurzie – v Bratislave pri Prif UK 14. 5. 2018 o 7:00
Koniec exkurzie – v Bratislave 19. 5. 2018 okolo 18:00
Cena exkurzie sa bude odvíjať najmä od ceny dopravy a ubytovania (v cene

exkurzie bude zahrnutá doprava a ubytovanie, vstupy v rámci spoločného programu exkurzie,
3x polpenzia na ubytovaní Lipt. Osade). Limitujúca je najmä doprava (v závislosti od
vyťaženosti autobusov). Preto potrebujeme záväzne spresniť počty účastníkov exkurzie.
Vychádzajúc zo skutočnosti, že

exkurzia je povinná pre študentov ZRR2 (Exkurzia po
Slovensku) a mUGE1 (Exkurzia z geografie Slovenska) –
exkurziu je nutné v rámci štúdia absolvovať.
Ak niekto zo zapísaných študentov na týchto dvoch predmetoch nemôže z vážnych
zdravotných alebo iných príčin exkurziu absolvovať, musí najneskôr do 1. 3. 2018
podať písomnú žiadosť o umožnenie absolvovania náhradného programu doc.
Gurňákovi spolu s patričnými lekárskymi alebo inými potvrdeniami.

Pre študentov mZ_RG1 je povinne voliteľná (Exkurzia z
geografie Slovenska), preto by si tento predmet mali
zapísať len tí študenti, ktorí majú o jej reálne absolvovanie
záujem, pretože kredity za ňu je v tomto prípade možné
získať výlučne iba za jej absolvovanie! Svoj záujem
o účasť
však
ohláste
čo
najskôr
na
daniel.gurnak@uniba.sk

Samozrejme následne počítame s účasťou všetkých zapísaných študentov v
AIS (uzavreté do 2. 3. 2018)
Ďalšie informácie týkajúce sa podrobnejšieho programu exkurzie, ako aj
prípravy študentov na ňu (referáty a pod.) budeme priebežne zverejňovať
počas semestra.

