
Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

Č. j.: 60 / 2022                                v Nitre    8. 6. 2022   

Rekreačná komisia UO OZ  pri SPU v Nitre  pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU v Nitre 

4-denný autobusový zájazd  v termíne 11.august – 14.august 2022 

PRAHA s bohatým programom a zámok Loučeň 
            

PROGRAM 
1. deň odchod z Nitry o 07.30 h od internátu A.B. Cesta do Prahy s medzi zastávkou. Po príchode do Prahy 

ubytovanie na Suchdole. Večer od  18.30 h – 22.30 h – „ Napínavý stredoveký večer – Medieval Tavern U krále 

Brabantského“ s programom, bohatou 3 chodovou večerou s nápojmi. 

2. deň  raňajky, odchod o 8.15 h smer centrum mesta, od 09.00 h do  12.00 h prehliadka - Pražský hrad 

s interiérom a Hradčany so sprievodcami. Obedná prestávka s voľným programom od 12.00 – 15.00 h. Poobede 

od 15.00 – 18.00 h prehliadka – Staré mesto so sprievodcami /Staromestská Radnica, historické sály/. Návrat 

na ubytovanie v Suchdole a večera. 

3. deň  raňajky, odchod o 08.15 h smer centrum mesta, od 09.00 h do 12.00 h prehliadka – Holešovice – Art 

district so sprievodcami. Obedná prestávka s voľným programom od 12.00 h – 16.00 h. Návrat na ubytovanie v 

Suchdole – poobedný relax pred večernou plavbou loďou, ktorá bude trvať od 19.00 h – 22.00 h a je spojená 

s večerou /švédske stoly, proseco/ a živou hudbou. 

4. deň  raňajky, odchod o 9.30 h. Od 11.00 h prehliadka zámku Loučeň, obed v zámockej reštaurácii, 

prehliadka parku s labyrintami. Odchod do Nitry cca.  o 16.00 h.  

CENA zahŕňa:  dopravu klim. autobusom, sprievodcovia po Prahe, slúchadlá počas prehliadok, 3-x ubytovanie 

na Suchdole, ubytovacia daň, 3-x raňajky a 1-x večera v menze na Suchdole, 1-x večera, občerstvenie 

a program v Medieval Tavern U krále Brabantského, 1-x večera, občerstvenie a živá hudba počas plavby loďou, 

plavba loďou, vstup do Pražského hradu, vstup do zámku, parku a labyrintov Loučeň, obed v zámockej 

reštaurácii Loučeň. 
 

Nezahŕňa: kompletné cestovné poistenie, obedy počas voľného programu v Prahe. 

CENA zájazdu:  

člen UO         247 €    nečlen UO - zamestnanec SPU, dieťa nečlena UO           275 €   

dieťa člena UO        247 €   rodinný príslušník, vnúčata člena/ nečlena UO                    275 €   

senior - člen UO        265 €    cudzí                    290 €   

 

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 sa môžu prihlásiť prostredníctvom OU členom  rekreačnej komisie do 27. 6. 2022 a to meno 

priezvisko, dátum narodenia, číslo OP alebo pasu, adresa bydliska / z dôvodu ubytovania/. 
 
Úhrada zájazdu sa bude realizovať prevodom na účet UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre do 15. 7. 2022.  

Účet SlSP Nitra:   IBAN SK35 0900 0000 0000 3123 4440       V.S.:  220 30. 

Správa pre prijímateľa: priezvisko účastníka  
 
 

FAPZ Ing. M. Gažarová, PhD.    kl. 4210 FEŠRR Ing. Ľ. Civáňová                 kl. 4617 

FBP Ing. D. Paulisová               kl. 4809    R – SPU          p. Ľ. Plesníková                 kl. 4515 

FEM Ing. J. Palkovič, PhD.         kl. 4162 CIKT, SlPK p. A. Pagačovičová                 kl. 5036 

TF Ing. Ľ. Bureš                       kl. 5795 ŠD  Bc. M. Poláková   kl. 5822 

FZKI Ing. J. Černá,PhD.             kl. 5437       
 

            

  

     

            Viera Duchoňová   kl. 4880                                prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.           

           predsedníčka Rekreačnej komisie                                       predseda UO OZ PŠaV pri  SPU v Nitre 
 

 

 

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


