
 

 

 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

 

 

Č. j.:  1 / 2023                                                                                               v Nitre  6.2.2023 

 

 

LYŽIARSKE JEDNODŇOVÉ ZÁJAZDY V ROKU 2023 

 
 
Výbor UO OZ – športová a detská komisia pripravuje jednodňové lyžiarske zájazdy pre členov UO 

OZ, zamestnancov SPU v Nitre a ich rodinných príslušníkov do lyžiarskeho strediska Krahule 

v termínoch: 
 
 

Ski KRAHULE     termíny:      11.2.2023       18.2.2023      25.2.2023        4.3.2023 

Odchod autobusu je o 7, 30 h od parkoviska pri atletickom štadióne TJ Stavbár na chrenovej. 

Záujemcovia sa môžu na zájazd prihlásiť mailom u predsedníčky Športovej komisie Viery 

Duchoňovej na mail viera.duchonova@uniag.sk (kl. 4880) 

do  8.2.,  15.2., 22.2. resp. 1.3. (vždy streda) do 11,00 h.  

Poplatok za dopravu a skipas (plná cena ) uhradí každý účastník sám priamo v autobuse.  

Po vyúčtovaní zájazdu bude na základe dokladu o platbe (doklad o platbe dostanú účastníci 

v autobuse) vyplatený príspevok z OZ a zo Sociálneho fondu u hospodárky OZ Eleny Pálkovej.  

 
 
CENA SKIPASU VRÁTANE DOPRAVY            NEČLEN OZ         ČLEN OZ 

- dospelá osoba      38 €                 22,80 €  

- deti do 6 rokov vrátane (len doprava)                       16 €                11,20 €    

- deti od 7 do 15 rokov vrátane       33 €            23,10 €    

- deti od 16 do 26 rokov vrátane      38 €      26,60 €            

- senior od 62 rokov      33 €  29,70 €   

- účastníci bez skipasu – doprava – dospelá osoba     16 €       9,60 €                

- účastníci bez skipasu – doprava – deti          16 €    11,20 €                 
 
Cena vo všetkých lyžiarskych zájazdoch nezahŕňa zálohu za bezdotykový skipas 2 €, ktorá bude 

účastníkovi vrátená po skončení lyžovania a vrátení skipasu v pokladni strediska. 
 
Upozornenie: Uvedené ceny sú bez príspevku zo Sociálneho fondu (40 % z ceny zamestnanec 

a 10 % z ceny dieťa zamestnanca). Po vyúčtovaní zájazdu bude príspevok vyplatený po zdanení 

v najbližšom výplatnom termíne.  

 

 

                                                                                          

 

     Viera Duchoňová                                                      prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. 

    predsedníčka športovej komisie                          predseda  UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

 

 

 
Vedúci odborového úseku: .............................................................................................................................. 

 

Odborový úsek: .............................................................................................................................................. 
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