
  

                                            
                                                                 

 

Vážení rodičia, 

Volejbalový klub Slávia UK Bratislava organizuje počas letných prázdnin 18.ročník volejbalového 
kempu pre mládež. Hlavné zameranie je rozvoj pohybových schopností a zdokonaľovanie herných 
činností jednotlivca, súťaže, turnaje, turistika a plávanie. Tento rok opäť plánujeme zaradiť do programu 
kempu rôzne aktivity, prednášky a ukážky PZ SR. Súčasťou kempu bude aj výlet a opekačka. Účastníci 
kempu obdržia tričko s logom kempu a rôzne ceny za jednotlivé súťaže. 

 
Termín: 19.08. –  26.08.2022 

 
Miesto: Počúvadlo - jazero (okres Banská Štiavnica) 
 
Ubytovanie: Chata LODIAR, Počúvadlianske jazero 62, 969 01  
 Chata sa nachádza v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, 500 m od jazera Počúvadlo, 10 km 

od Banskej Štiavnice. 

Strava: 3 x denne 
 Začíname 19.08.2022 večerou 
 Končíme   26.08.2022 obedom 

 
Doprava: spoločná vlakom alebo individuálna, podľa nahlásenia na prihláške.  
  Na nárok na dopravu zdarma je nevyhnutné vybaviť dieťaťu preukaz na bezplatnú dopravu na 

ŽSR a zaslať nám číslo preukazu, ktoré sa nachádza na pravej dolnej strane pod 2D kódom a 
jeho platnosť. Pre lepšiu evidenciu a kontrolu, aby sme sa vyhli prípadnej pokute, tak Vás 
žiadame zaslať nám naskenovanú zľavovú kartu aj ISIC kartu. V prípade, že dieťa nebude 
mať zľavový preukaz a ISIC platný, tak platí dopravu vlakom bez nároku na zľavu, ktorá nie je 
zahrnutá v cene kempu.  

 
 Odchod: 

Zraz 19.08.2022 (piatok) o 09.15 hod. na Hlavnej stanici v Bratislave. 
 Odchod vlaku je o 10.04 hod. (rýchlik 835 – Urpín). Príchod do Levíc je o 11.47 hod. Z Levíc 

je doprava zabezpečená súkromným autobusom do chaty LODIAR, Počúvadlo. 

  Príchod: 
  26.08.2022 (piatok) o 17.58 hod. (rýchlik 840 – Urpín) na železničnú stanicu Hlavná 

stanica Bratislava 

  
Cena: 265 €   pre nečlenov klubu  
 245 € členovia klubu (týka sa to detí, ktoré uhradili členský poplatok na 2021/22)                                                                    
 + doprava (bus z Levíc na Počúvadlo a späť): 13 €  - v prípade záujmu 
 + miestenka na vlak - 2 € pri nahlásení dopravy vlakom (tam a späť) 

   
Zálohu vo výške 50 € uhraďte na účet klubu: IBAN: SK48 0900 0000 0001 7825 1480 
BIC: GIBASKBX, do správy pre prijímateľa napíšte meno dieťaťa a KEMP 
POČÚVADLO do termínu 15.06.2022. Doplatok za kemp vrátane dopravy za BUS a 
miestenky uhraďte najneskôr do termínu 10.07.2022. 
V prípade odhlásenia dieťaťa z kempu je storno poplatok vo výške 100 % zálohy.  
Ak sa volejbalový kemp nebude môcť uskutočniť z dôvodu obmedzení nariadením 
vlády SR - COVID 19 sa VK Slávia UK Bratislava zaväzuje vrátiť všetkým prihláseným 
účastníkom celú platbu za volejbalový kemp. 

Prihlášky: prihlášku žiadame poslať elektronicky, kópiu kartičky ŽSR žiadame poslať mailom  
na evapodhorna@gmail.com.  

S pozdravom 
 
Mgr. Eva Podhorná 
Šéftrénerka mládeže, 0905 491 171 
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