
Zimné športové sústredenie 
 VŠEM v Tatrách 2023 

 
Informačné pokyny k prihláseniu a organizácii sústredenia 

 
1. Príchod, odchod 
 

I.  turnus: termín  13.-16.2.2023  (pondelok- štvrtok, kapacita 10 osôb ) 
Nástup, resp. začiatok  kurzu 13.2.2023 stretnutím o 19.30 ( večerou ), neskôr ubytovaním v Penzióne 
LITVOR na Štrbskom plese, Ukončenie kurzu - 16. 2. 2023, ( v predpoludňajších hodinách ) 
 

II. turnus: termín 16.-19.2. 2023 (štvrtok – nedeľa, kapacita 10 osôb) 
Nástup, resp. začiatok  kurzu 16.2.2023 stretnutím o 19.30 ( večerou ), neskôr ubytovaním v Penzióne 
LITVOR na Štrbskom plese. Ukončenie kurzu - 19. 2. 2022 ( v predpoludňajších hodinách ) 
 
2. Poplatok za zimné športové sústredenie – VŠEM študenti 
 
Poplatok za kurz v sume 130 EUR, ktorým potvrdzujete svoju PRIHLÁŠKU, je potrebné uhradiť prevodom 
alebo vkladom financií na nižšie uvedený účet najneskôr do štvrtka 25.1. 2023!!! Po tomto termíne budú 
uprednostnení náhradníci, resp. ďalší záujemcovia, ktorí čakajú v poradí. 
Poprosíme Vás pri vkladaní peňazí na účet dodržať nasledovný postup: 
Suma: 130 EUR    
Tatra Banka, č. ú. 261 679 3554 / 1100,   IBAN: SK6511000000002616793554 
Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko študenta 
 
Po zaslaní peňazí na účet, prosíme poslať informačný mail na adresu Frantisek.Kubala@vsemba.sk, v 
ktorom potvrdzujete kópiou platby uhradenie horeuvedenej sumy. Prípadne môžete priniesť financie aj 
osobne počas KH pedagógov RŠVA VŠEM, ktorým môžete odovzdať financie oproti podpisu.  
V cene je zahrnuté ubytovanie, strava (plná penzia). V cene nie sú zahrnuté ceny SKIPASOV a lanovky. 
    
3. Doprava – individuálna 
Treba sa dohodnúť so svojimi spolužiakmi a poskladať sa na autá, príp. využiť vlakovú a autobusovú 
dopravu.  
 
4. Poistenie 
Keďže ideme do vysokohorského prostredia, kde Vám bežné zdravotné poistenie nemusí stačiť, 
odporúčame každému sa komerčne pripoistiť - poistenie do hôr. 
  
5. Program 
Náplňou sústredení bude lyžovanie + snowboarding v lyžiarskych strediskách Štrbské Pleso a Tatranská 
Lomnica. Bežecké lyžovanie v areály Štrbské Pleso. Pešia turistika v dostupných terénoch - Vodopád 
Skok, Popradské pleso. Návšteva ľadového dómu na Hrebienku + sánkovanie. Okrem toho navštívime 
dostupné relax, resp. wellness centrá.  
 
6. Počasie 
Počasie vo VT bude vo februári pravdepodobne mrazivé, tak treba zvoliť primerané teplé zimné oblečenie i 
pevnú turistickú obuv, plavky (v rámci regenerácie navštívime bazén priamo na Štrbskom Plese, príp. na 
Podbanskom ) a ostatné už necháme na Vás. 
 
Tešíme sa na stretnutie na Štrbskom Plese. 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 
 
Kontakt a prihlásenie u pedagógov RŠVA VŠEM 
Ing. František Kubala 
Referát športu a voľnočasových aktivít VŠEM 
Mail:   Frantisek.Kubala@vsemba.sk, Mobil: 0918 863 587 
 
Mgr. Peter Ivanovič 
Referát športu a voľnočasových aktivít VŠEM 
Mail:   peter.ivanovic@vsemba.sk  
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