Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Č. j.:

/ 2019

V Nitre

15. 3. 2019

Rekreačná komisia UO OZ pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU
4-denný autobusový zájazd

PROGRAM
1. deň odchod z Nitry o 07.00 h od internátu A.B. cesta do Znojma s medzi zastávkou v Skalici, kde sa uskutoční
návšteva výrobne pravého Skalického trdelníka, spojená s ochutnávkou. Po prehliadke bude voľný program, ktorý môžete
využiť na obed, alebo prehliadku mesta. Následne cesta do Znojma, ubytovanie v hoteli Savannahh**** Chvalovice, večera
a voľný program, alebo využitie wellness v hoteli (bazén, sauny...).
2. deň raňajky, odchod z hotela o 9.00 h smer centrum mesta Znojmo, kde 10.00 h – 11.30 h prehliadka mesta so
sprievodcami. Obedná prestávka cca 2 - 3 h. Poobede prehliadka znojemského podzemia a pivovaru, ktorá bude spojená
s degustáciou piva. Večera a voľný program, alebo využitie wellness.
3. deň raňajky, odchod z hotela o 9.00 h smer centrum mesta Znojmo, 10.00 h – 12.00 h prehliadka zámku-múzea so
sprievodcami. Obedná prestávka cca 3 h. Poobede prehliadka so sprievodcami Louckého kláštora spojená s ochutnávkou
vín. Návrat do hotela, večera a voľný program alebo využitie wellness.
4. deň raňajky, odchod z hotela o 8.30 h, o 10.00 h prehliadka hradu Bitov, po prehliadke odchod do Vranova nad Dyjí,
obedná prestávka a následne o 15.00 h prehliadka zámku. Cca. o 17.00 h odchod smer Nitra. Predpokladaný príchod do
Nitry 22.00 h.
CENA zahŕňa: dopravu klim. autobusom, sprievodca, 3-x ubytovanie v hoteli Savannahh**** Chvalovice,

ubytovacia daň, 3-x raňajky, 3-x večera v hoteli formou švédskych stolov, návšteva výrobne Skalického
trdelníka spojená s ochutnávkou, prehliadka mesta Znojmo so sprievodcami, znojemské podzemie, znojemský
pivovar spojený s ochutnávkou piva, prehliadka zámku v Znojme, prehliadka Louckého kláštora spojená
s degustáciou vína, prehliadka hradu Bitov, prehliadka zámku Vranov nad Dyjí.
Nezahŕňa: kompletné cestovné poistenie, obedy.
Zmena programu vyhradená.

CENA zájazdu:
člen UO 211 €, dieťa člena UO 211 €, indiv. člen UO + doktorand - člen UO 211 €, senior - člen UO 229 €,
nečlen UO, zamestnanec SPU 239 €, dieťa nečlena 239 €, rodinný príslušník člena/nečlena 239 €,
cudzí (ak bude voľné miesto) 245 €.
Príspevok na zájazd zo sociálneho fondu bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom OU členom rekreačnej komisie do 10. 4. 2019 a to
uvedením údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo OP alebo pasu, adresa bydliska (podklady
k ubytovaniu v hotely).
Úhrada zájazdu sa uskutoční 22. 5. 2019 (streda) na sekretariáte Výboru UO, v čase od 8,00 do 14,30 h.
Platbu môžete uskutočniť prevodom na účet UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre:
Účet SlSP Nitra: IBAN SK35 0900 0000 0000 3123 4440 V.S.: 19 011 Správa pre prijímateľa: priezvisko účastníka
FAPZ doc. Ing. M. Habánová, PhD.
(kl. 4467) FEŠRR
Ing. Ľ. Civáňová
(kl. 4617)
FBP
Ing. D. Paulisová
(kl. 4809) R – SPU
p. Ľ. Plesníková
(kl. 4515)
FEM
Ing. I. Váryová, PhD.
(kl. 4193) CIKT, SlPK
Ing. I. Jirásková
(kl. 5047)
TF
Ing. Ľ. Bureš
(kl. 5795) ŠD
p. Ž. Lauková
(kl. 5822)
FZKI
Ing. J. Černá, PhD.
(kl. 5437)

Viera Duchoňová (kl. 4880)
predsedníčka Rekreačnej komisie

Vedúci odborového úseku: ……………………………………………………

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Odborový úsek: ……………………………………………………………

