PP Turistika, športy v prírode a ochrana človeka
a zdravia
akademický rok 2021/2022
PP - predmet je určený pre učiteľské študijné programy 1. Bc. rok štúdia
Praktická časť výučby sa bude realizovať kurzovou formou v učebno - výcvikovom zariadení UK na
Richňave pri Banskej Štiavnici v nasledovných termínoch:

1. kurz: 15. 05. - 22. 05. 2022
2. kurz: 22. 05. - 29. 05. 2022
3. kurz: 29. 05. - 05. 06. 2022
Záväzne prihlásenie na kurz sa realizuje v termíne 14.3.2022, 6:00 hod. – 18.3.2022, 23:59 hod.
vyplnením formulára na linke:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiEaOv9MjrdzVMuJ5VpFJ-gQVUNUlXUFhLSlVHM1A0TTFYRkVWRFdRRFFTUi4u
Formulár Vás vyzve vložiť potvrdenie o zaplatení platby za ubytovanie (buď potvrdenie o úhrade
z internet bankingu, alebo sken, foto potvrdenia o úhrade z banky alebo poštového poukazu... Nahrávať vo
formáte .jpg, .pdf) Bez hodnoverného potvrdenia budete vyradený.
(Po 18.3.2022 súkromné rekreačné zariadenie nedrží ubytovaciu kapacitu neprihláseným študentom!)
Suma:
123,90 €
IBAN:
SK50 8180 0000 0070 0015 0457
Variabilný symbol:
2022155126
V správe pre príjemcu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
Miesto ubytovania: Učebno - výcvikové zariadenie UK Richňava.
Príchod na miesto ubytovania: prvý deň kurzu do 17:00 hod.
Otvorenie kurzu je o 17:15 hod. (prvý deň); kurz konči obedom o 12:00 (posledný deň).
Adresa: Učebno - výcvikové zariadenie UK Richňava, Štiavnické Bane, 969 81
Mobil: +421 903 263 451
Web: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/ucebno-vycvikove-zariadenia/uvz-uk-richnava/
Informácie o predmete Turistika, športy v prírode a ochrana človeka a zdravia:
 Finančné náklady na kurz sú – 123,90 € (ubytovanie a plná penzia). Platba za ubytovanie a stravu sa
uhradí pred zapísaním na kurz (platbu je možné vrátiť v súlade so storno podmienkami ubytovacieho
zariadenia). Každú neúčasť prihláseného študenta na kurze treba riešiť formou žiadosti cez
študijné oddelenie z uvedeným dôvodu neúčasti!!! Ak prihlásený študent na kurz nenastúpi, kurz sa
mu započítava a hodnotí sa klasifikačným stupňom Fx.
Storno podmienky univerzitného výcvikového strediska (rieši študent sám): viac ako 7 dní pred
nástupom na pobyt je storno poplatok 50% celkovej ceny pobytu (ubytovanie a plná penzia). Menej ako
7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% celkovej ceny pobytu (ubytovanie a plná
penzia). Zrušenie pobytu je nutné nahlásiť na Rekreačné zariadenie UK na Richňave písomne na e-mail:
magdalena.ivanicova@uniba.sk
 Výstroj a učebné pomôcky: športová a turistická obuv a oblečenie, cyklistické oblečenie, turistické
mapy Štiavnických Vrchov, buzola/kompas, písacie potreby, vreckový nožík, horský bicykel v dobrom
technickom stave, náhradná duša a lepenie, cyklistická prilba !!!, základné lieky a hygienické potreby,
plavky (v prípade dobrého počasia možnosť kúpania v jazerách), občiansky preukaz, kartička
poistenca, ...

 Obsah kurzu a študijná literatúra: História turistiky, obsah, druhy a formy turistiky; základy pešej a
vysokohorskej turistiky, cykloturistiky a orientačných športov; táborenie, pobyt a hry v prírode;
topografia a orientácia v teréne, ochrana človeka a zdravia; ...
Literatúra: Žídek a kol.: Turistika. FTVŠ UK, Bratislava 2004
Krásy Slovenska, Jamesák, Gymnasion, ...
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