
Podmienky online výučby a absolvovania predmetu   

Športové aktivity LS 2020/2021  

Športové aktivity II./ IV./ VI. 
BLOKOVÁ VÝUČBA 

TURISTIKA  
 

  

Vyučujúci a kontakt :    

 

 

 

TURISTIKA 

Mgr. Dávid Kaško PhD., david.kasko@upjs.sk  

Mgr. Marcel Čurgali, marcel.curgali@upjs.sk  

Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. ladislav.krucanica@upjs.sk  

Mgr. Patrik Berta, patrik.berta@upjs.sk  

Bc. Richard Melichar, richard.melichar@upjs.sk  

Mgr. Petra Tomková, PhD. petra.tomkova@upjs.sk  

Mgr. Agáta Horbacz, PhD. agata.horbacz@upjs.sk  

  

 

Podmienky prihlasovania:  
Študent si musí v AIS 2 najskôr zaregistrovať športové aktivity. Ďalším krokom je zapísať si 

predmet „Bloková výučba“ (Pozri dátumy kedy je turistika). Následne sa prihlásite na 

jednotlivé termíny cez : Prihlasovanie na skúšky. Rezervácie sa uzatvárajú o 12:00 deň pred 

turistikou. 

 

 Predmet ŠA bloková výučba sa začína vyučovať od  9. apríla 2021 do 29.mája 2021  

 Predpokladané dátumy realizácie 9-16-23 apríl (piatok) a 15-22-29 máj (sobota) 2021  

 Podmienky účasti: Nutné vybavenie:  vhodná obuv (tenisky sú nevhodná obuv), veci 

proti dažďu (pršiplášť), náhradné oblečenie v nepremokavom obale,  základná lekárnička,  

peniaze,  preukaz poistenca, dostatok vody, dostatok jedla 

 Trasy sa môžu meniť na základe počasia a zákazov pohybu v lese. Trasa sa potvrdí 

emailom rezervovaným študentom na ich študentský email večer pred turistikou.  

 Podmienky absolvovania: Na splnenie podmienok blokovej výučby Turistiky je 

potrebné absolvovať 3 výjazdy.  

  Doplňujúce informácie:  

o Na miesto určenia a z miesta cieľa sa študent prepravuje na vlastné náklady. 

o Minimálny počet na realizáciu výučby je 10 študentov. Ak je menej študentov, 

hodina sa neuskutoční (sleduj svoj študentský email). 

o V prípade predpovede zlého počasia (sleduj svoj študentský email) sa výjazd 

večer pred daným dňom môže zrušiť.  

o UPJŠ nezodpovedá za nepreberá zodpovednosť a poplatky v prípade úrazu. 

o  Odporúčame mať uzatvorené turistické poistenie na daný deň. 

 Turistiky budú zverejnené na tomto linku:  

 Povinnosťou študenta je komunikovať s vyučujúcim výhradne cez študentský email 

(meno.priezvisko@student.upjs.sk).  
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Podmienky online výučby a absolvovania predmetu   

Športové aktivity LS 2020/2021  

Športové aktivity II./ IV./ VI. 
BLOKOVÁ VÝUČBA 

Cykloturistika 
 

  

Vyučujúci a kontakt :    

 

Cykloturistika 

Mgr. Dávid Kaško PhD., david.kasko@upjs.sk  

Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. ladislav.krucanica@upjs.sk  

 

  

 

Podmienky prihlasovania: 

 Študent si musí v AIS 2 najskôr zaregistrovať športové aktivity. Ďalším krokom je zapísať si 

predmet Bloková výučba (Pozri dátumy kedy je cyklo-turistika). Následne sa prihlásite na 

jednotlivé termíny cez : Prihlasovanie na skúšky. Rezervácie sa uzatvárajú o 12:00 deň pred 

Cykloturistikou. 

 

 Predmet ŠA bloková výučba sa začína vyučovať od  9. apríla 2021 do 29.mája 2021  

 Predpokladané dátumy realizácie 10-17-24 apríl (sobota) a 14-21-28 máj (piatok) 2021  

 

 Podmienky účasti:  

o Nutné vybavenie:  vlastný horský bicykel (v prípade cyklistiky iba na asfalte aj 

cestný bicykel) v 100%stave, prilba (bez prilby nebude študentovi umožnené 

zúčastniť sa cyklistiky), servisné príslušenstvo, náhradná duša a pumpa, kartička 

poistenca,  oblečenie podľa počasia,  pitie, jedlo  

 Trasy sa môžu meniť na základe počasia a zákazov pohybu v lese.  

 Trasa sa potvrdí emailom rezervovaným študentom na ich študentský email večer pred 

výjazdom. 

  Podmienky absolvovania: Na splnenie podmienok blokovej výučby Cykloturistika je 

potrebné absolvovať 3 výjazdy.  

 Doplňujúce informácie:  

o Na miesto určenia (ŠTART) a z miesta cieľa sa študent prepravuje na vlastné 

náklady. 

o  Minimálny počet na realizáciu výučby sú traja študenti. 

o  Ak je menej študentov, hodina sa neuskutoční (sleduj svoj študentský email)  

o V prípade predpovede zlého počasia (sleduj svoj študentský email) sa výjazd 

večer pred daným dňom môže zrušiť.  

 UPJŠ nezodpovedá za nepreberá zodpovednosť a poplatky v prípade úrazu. 

Odporúčame mať uzatvorené turistické poistenie na daný deň. 

 Cyklotrasy budú zverejnené na tomto linku :  

 Povinnosťou študenta je komunikovať s vyučujúcim výhradne cez študentský email 

(meno.priezvisko@student.upjs.sk).  
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