
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ 

v spolupráci s  

Oddielom pešej turistiky Telovýchovnej jednoty Slávia UPJŠ a 

Ústavom patologickej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach 

 

Kurz  prežitia  ŠaR - chata Brezinky 
 

v zimných podmienkach s miernou náročnosťou. 

 

Termín:    16. – 18.12. 2019 
     

     
 

Počet frekventantov v jednom turnuse:  10 

Cieľová skupina:  študenti odboru Šport a rekreácia, študenti ktorí sú v AiS prihlásení na Zimný 

kurz prežitia majú prednosť! 

 

Cieľ výberového predmetu.:  

Oboznámiť sa so zásadami bezpečného pobytu a pohybu v extrémnom prostredí prírody, osvojiť si teoretické 

vedomosti a praktické zručnosti spojené s riešením mimoriadnych a náročných situácií spätých so zachovaním 

ľudského života a minimalizáciou  poškodenia zdravia. Schopnosť rozvíjať tímovú spoluprácu, disponovať 
zručnosťou odolávať a čeliť situáciám vedúcim k získaniu zážitkov spojených s prekonávaním prekážok. Naučiť 

sa improvizovať – „urobiť si z toho čo mám, to čo potrebujem“. 

Miesto:  poľovnícka chata Brezinky v Perlovej doline pri Gelnici. Chata sa nachádza na ľavom 

úbočí pod hrebeňom červenej značky smerujúcej zo Striebornej na Kojšovskú hoľu. Prístup je 

z Perlovej doliny po asfaltovej ceste po závoru na odbočke do Tokárnej( závisí od snehových 

podmienok). Odtiaľ vedie lesná cesta až ku chate ( bude označená).  

 
 

 



 

Ubytovanie:  v jedno-izbovej chatke s kuchynkou bez elektriny. 

Nocovanie: v útulnej miestnosti na poschodových posteliach vo vlastných  spacákoch. 

Denné prebývanie  (príprava stravy a stravovanie, večerná teoretická diskusia...)  

Stravovanie:  z vlastných prinesených zásob. K dispozícii je kompletné kuchynské vybavenie.  

Príchod účastníkov:  individuálny, prípadne po dohode s ostatnými v spoločnej skupine. 

 

Možnosť využiť autobusové  alebo vlakové spoje, prípadne vlastná doprava. Cieľová 

stanica je Gelnica, rázc.Mária huta! (pozor pri zadávaní do vyhľadávača) 

Ďalšia možnosť – vlastným dopravným prostriedkom Perlovou Dolinou po vodáreň, 

prípadne po odbočku do Tokárnej (závisí od snehových podmienok). 

Odporúčané autobusové i vlakové spoje z Košíc do Mária Huty-Žakaroviec (zohľadňujúce 

všetky spôsoby príchodu na chatu) poskytnem pre prihlásených dodatočne. 
Zároveň pre prihlásených poskytnem podrobný popis presunu od autobusu (vlaku) ku chate pešo alebo 

autom. 

 

Poplatok za exploatáciu objektu:  10 eur na režijné výdavky. 

 

Výstroj.  Zimné oblečenie vhodné na turistiku (vetrovka,nohavice,rukavice,obuv), menší 

batoh, môžu byť aj paličky alebo snežnice, spacák, prezuvky. 

Výzbroj.  Zober si: baterku alebo iné svietidlo, toaleťák, termosku,  rukavice  vhodné na 

dolovanie a prenášanie dreva. Ak máš buzolu a mapu VKÚ č. 136 môžeš si ju pribaliť (nie je 

nutná)..  

 

Upozornenie 

Ak dlhodobo užívaš nejaké lieky, nezabudni na ne!  

Ak máš nejaké zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli ovplyvniť tvoje aktivity, budem sa uchádzať 

o diskrétnu informáciu. 

/Balíček prvej pomoci (analgetikum, antipyretikum, spazmolytikum, veci na ošetrenie malých 

poranení...) budem mať so sebou./ 

 

 

Prihlasovanie:  elektronicky alebo osobne do 6.12. 2019 !          

marek.valansky@upjs.sk , ÚTVŠ Ondavská 21, kancelária č.5  
Na FB do skupiny: Kurz prežitia- Brezinky 
  

 
Scenár kurzu (môžu ho ovplyvniť snehové pomery!) 

1. deň. Po príchode:  ubytovanie, rozvinutie, obedovanie. 

 Pred západom slnka:  príprava dreva  

 Už za šera:  pre pitnú vodu ku prameňu . 

 Večer:  prvé kolo interaktívnej diskusie k teoretickým témam. 
2. deň. Cez deň:  samostatná „objaviteľská“ aktivita skupiny „Za známym cieľom po  

neznámych cestách“ . 

 Večer:  druhé kolo interaktívnej diskusie. 

3. deň. Predpoludním:  upratovanie  

 O 13.30 hod.  odchod . 

 

Kontakt na Mgr. Valanského pre informácie: 055 / 234 1627 (pracovňa) 

              0949 / 678 449 
      

 

Ak máte radi dobrodružstvo, neváhajte! 

Teší sa na vás    

 

Mgr. Marek Valanský,     Mgr. Alena Buková, PhD., 

organizátor, koordinátor,     riaditeľka ÚTVaŠ UPJŠ 

lektor na ÚTVŠ UPJŠ 

mailto:peter.dombrovsky@upjs.sk
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