OZNAM !!!
EXKURZIA SLOVENSKO 2018

(14. 5. – 19. 5. 2018)
Ako sme už avizovali - exkurzia začína pre
všetkých účastníkov v pondelok 14. 5. 2018 v
Bratislave.
Stretnutie všetkých účastníkov Exkurzie SR
2018 je v pondelok 14. 5. 2018 o 6:45 pred
Vedeckým parkom pri Prif UK Bratislava.
Po nastúpení do autobusov sa odchádza na
exkurziu, pričom už počas trasy (smer Považie) sa
bude realizovať program exkurzie. Preto veci
potrebné na pondelok majte v príručnej batožine!

Rozdelenie do autobusov:
Všetci účastníci exkurzie cestujú jedným
veľkokapacitným autobusom (obsadené sú
všetky miesta)
(vedúci: Zubriczký, Gurňák, Šveda)

Pokyny pre účastníkov exkurzie:

- dostaviť sa na exkurziu včas a riadne pripravený,
upozorňujeme, že exkurzia je riadna forma výučby a
rovnako sa na ňu vzťahujú ustanovenia študijného
poriadku Prif UK, najmä Čl. 15 ods. 3g a 3h, resp. ods.
6 a 7)
- pripravené referáty (v príručnej batožine), písacie
potreby (na poznámky), mapy a pod.
- občiansky preukaz, študentský preukaz (ISIC) - zľavy
na vstupoch!!!
- na exkurzii je zabezpečená len doprava a ubytovanie –
stravu si zabezpečujú účastníci individuálne (okrem
polpenzie na prvom nocľahu v Liptovskej Osade (3x –
začína večera pondelok, končí štvrtok raňajkami)). Počas
jednotlivých dní exkurzie budú zastávky aj v mestách,
kde si bude možné nakúpiť stravu, prípadne sa stravovať
v reštauráciách), na druhom ubytovaní nie je strava
zabezpečená, preto odporúčame si zabezpečiť vlastné
zásoby na večere a raňajky
- z vložného na exkurziu budú tiež hradené vstupy
a poplatky v rámci spoločného programu exkurzie
- odev a obuv prispôsobiť podmienkam – turistická
obuv, prípadne náhradná obuv, výbava do dažďa,
teplejšie oblečenie (budeme aj v horských oblastiach),
odporúčame aj vziať si plavky (v závislosti od
klimatických podmienok a programu nie je vylúčená
možnosť kúpania v prírodných, prípadne termálnych
kúpaliskách
- nocľah je na dvoch miestach: Liptovská Osada Škutovky 3x, Látky 2x
- na ubytovaniach by mali byť k dispozícii aj spoločenské
miestnosti – je možnosť púšťať si vlastnú hudbu

- exkurzia bude končiť v sobotu 19. 5. cca o 17:00 –
18:00 v Bratislave pri Prif UK (príjazd cez Komárno
a Gabčíkovo)

Referáty a účasť na exkurzii:
- ako už bolo vyššie uvedené, exkurzia je riadnou formou
výučby, preto sa predpokladá aktívna účasť študentov
- jednou zo základných povinností každého účastníka je
pripraviť si vopred referát na stanovenú tému –
detaily zadania referátov, ako aj formy ich prezentácie

boli zverejnené na stránke katedry.

Predpokladaná trasa exkurzie (detaily sa môžu v
závislosti od aktuálnych podmienok meniť):
1. deň: Bratislava – Beckovská brána: rozhranie Podunajskej nížiny,
Považského podolia, Bielych Karpát a Považského Inovca – Haluzice;
Súľovské skaly – krátka túra na Súľovský hrad; Žilina – individuálna
prehliadka mesta; Vlkolínec – pamiatka UNESCO, Liptovská Osada –
ubytovanie, večera
2. deň: Liptovská Osada (raňajky) – Kremnické Bane; Kremnica – exkurzia
v mincovni – individuálna prehliadka mesta; Skalka; Špania Dolina
(banícka osada); Donovaly; Liptovská Osada (večera)
3. deň: Liptovská Osada (raňajky) – Lúčky, Leštiny - drevený kostolík
(UNESCO), Dolný Kubín, Oravský hrad – prehliadka, Podbiel –
rezervácia ľudovej architektúry, Veľké Borové – peší prechod
Kvačianskej doliny, Liptovská Osada (večera)
4. deň: Liptovská Osada (raňajky) – Múzeum liptovskej dediny – skanzen
Pribylina; horná nádrž prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh;
Liptovský Hrádok – prehliadka hradu v súkromnom vlastníctve, mesto;
Nízke Tatry – Čertovica, Brezno, nenáročná vychádzka Veporskými
vrchmi (Lom nad Rimavicou – Čierťaž, prameň Ipľa – Látky), ubytovanie
Látky
5. deň: Látky – Poltár – Rimavská Sobota (krátka prehliadka mesta) –
Cerová vrchovina – Šomoška – krátka vychádza na hrad a geologickú
lokalitu (čadičový vodopád); Lučenec - individuálna prehliadka mesta,
Halič, Divín, návrat na Látky
6. deň: Látky; Pliešovská kotlina – historická krajina v lokalite Gavúrky,
Dudince, Štúrovo – krátka prehliadka mesta, Komárno, Gabčíkovo –
vodné dielo, Bratislava
Vedúci exkurzie si vyhradzujú právo na zmenu programu. Program
môže byť v konkrétnych dňoch upravený a prispôsobený aktuálnemu
počasiu, prípadne iným aktuálnym podmienkam.

Zoznam účastníkov exkurzie:
ZRR:
Babalová
Blahutiaková
Čavojská
Draganovský
Hudák
Ješková
Kopčík
Mileová
Németh
Opravil
Pallová
Pavle
Pileková
Rigóová
Salajka
Šelepská
Vaško

UGE:
Brezinová
Brišová
Csicsolová
Danková
Farská
Giertlová
Hlistová
Ivan
Ivančíková
Josko
Jozefková
Kačmarová
Koch
Kozlíková
Kukučka
Kuncová
Laštíková
Líšková
Ludík
Macala

Németová
Orgoníková
Porvažník
Sedláček
Solár
Sýkorová
Šamko
Tomková
Vargová
Vavrincová
Živická
mZ_RG:
Drobná
Hnatkovič
Hubková
Lajda
Salajová
Stacho
Šebeňová
Šmotláková

