
11. ročník  - Celoslovenský policajný a hasičský výstup  - 

27.-29.september 2019 

AKTUALIZOVANÉ K 2.9.2019 

POKYNY K NAHLASOVANIU ÚČASTI   

A UBYTOVANIU GRAND HOTEL JASNÁ**** 

Milí záujemcovia o účasť na výstupe, 

prinášam pokyny k postupu, ako na nahlásiť ako účastník výstupu. 

Na tento ročník sú dve verzie prihlášok: s ubytovaním v Grand hotel Jasná,  

                          bez ubytovania v Grand hotel Jasná. 

Ubytovanie na osobu a noc v dvojlôžkovej izbe je 40€ / cena zahŕňa – nocľah, raňajky, vstup do 

wellness.  

Ubytovanie sa nahlasuje zaslaním prihlášky duchovým EPS MV SR, podľa nižšie uvedených pokynov 

a zaslaním zálohy za ubytovanie. 

Prosím, aby ste pokiaľ je to možné, vytvárali dvojice, kto bude s kým na izbe.  

Uľahčí nám to zabezpečenie ubytovania. 

K dispozícii sú poväčšine dvojlôžkové izby.   

Cena za dvojlôžkovú izbu obsadenú jednou osobou je 70€/noc. 

Večeru na piatok / sobotu,  formou bufetových stolov si môžete nahlásiť spolu s nahlásením 

ubytovania – cena za jednu večeru je 15EUR/osoba 

V sobotu 28.9. budú raňajky výnimočne v skoršom termíne od 6.30 hod. 

Ubytovanie je možné v piatok 27.9.2019 od 14.00 hod. 

Tí, ktorí budú ubytovaní so soboty na nedeľu, sa budú ubytovávať po absolvovaní výstupu. 

Pripomínam, že policajti a hasiči, ktorí pošlú dôkaz o poukázaní 2% z daní na občianske združenie 

Radosť pre život do  4.9.2019 na mail – milan.petrula@minv.sk  majú zabezpečené ubytovanie na 

jednu noc v hoteli, podľa toho, ktorú noc tam budú chcieť prenocovať.  

 

 

 

 

 

mailto:milan.petrula@minv.sk


Záväznú prihlášku prosím posielajte na adresy pre duchovných podľa krajov nasledovne: 

Bratislavský kraj – dagmar.tomasovicova@minv.sk 

Nitriansky kraj – milan.bartko@minv.sk  

Trnavský a Trenčiansky kraj – julia.stofanova@minv.sk  

Žilinský kraj – jan.paciga@minv.sk  

Banskobystrický kraj – alzbeta.lucskayova@minv.sk  

Prešovský kraj – matus.vongrej@minv.sk  

Košický kraj – jana.tabackova@minv.sk 

Príslušnú SUMU za UBYTOVANIE vo výške 40 Eur na osobu/ noc prosím 

posielajte najneskôr do 6.9.2019 na číslo účtu:  

IBAN: SK09 1100 0000 0026 1378 4943  
VS: 1176 
Správa pre prijímateľa – Meno a priezvisko, Ubytovanie Jasna 
TERMIN: do 6.9.2019 
 
Tí, ktorí platili zálohu na jednu noc a objednávku majú na dve noci, prosím 
o doplatenie zvyšnej čiastky, aby sa predišlo náhodným stornám, ktoré by 
som musel platiť z vlastných prostriedkov. 
 
Ak ste tento rok nežiadali zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, môžete 
na to využiť aj tento pobyt. 
 
Úhrada za večeru 15/eur osoba uhraďte prosím najneskôr do 6.9.2019 na 
číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 1378 4943 
VS:279 
Správa pre prijímateľa: Priezvisko ,vecera - (deň napr. 27.9. alebo 28.9.) 
TERMÍN DO: 14.09.2019 
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Upomienkové predmety z výstupu: 
Tento rok to bude opäť tričko – PETROL BLUE – motívom gen. M.R.Štefánika. 
Cena za tričko: 9 EUR/kus  200 gramová verzia, potlač a tkané nažehlovacie 
logá MV SR na prednej časti trička a štátny znak MV SR s nápisom SLOVAKIA 
na ľavom rukáve 
 
Plechový odznak  - Button – v podobnej grafike ako tričko – priemer 37 mm 
Cena:  1EUR / kus 
 
Pracovná verzia grafiky: / nie sú zapracované vytkávané logá...... 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úhrada za tričko 9eur/ kus ; BUTTON 1EUR /kus uhraďte prosím  
najneskôr do 6.9.2019  
na číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 1378 4943 
VS: 7842 
Správa pre prijímateľa: Priezvisko; ( a počet kusov – napr. XL-3, M-2, S-1, 
BUTTON -6) 
Ak objednávate viacej tričiek – objednávajte len jeden za celú skupinu a ten 
nech vykoná aj úhradu – tomu budú odovzdané tričká pri registrácii. 



PROGRAM 
 

Piatok  27.9.2018  
Registrácia účastníkov  a preberanie objednaných prezentov od 14.00 do 18.00 hod.  v hoteli Grand 
hotel Jasná. 
Spoločný večer – duchovné slovo a obhliadka za 10. ročníkom Celoslovenského výstupu. 
 
 
Sobota: 28.9.2019  
Od 7.00 do 7.30 hod. registrácia účastníkov, ktorí prichádzajú len na jeden deň, pred Akadémiou OS 
gen. M. R. Štefánika. 
 
Z parkoviska pred Akadémiou OS v LM budú účastníkov výstupu na Čertovicu odvážať objednané 
autobusy. 
 
V sobotu počas pochodu sú v rámci oblečenia vítané prvky preukazujúce príslušnosť k Polícii, Hasičom. 
 
Účastníkov pochodu budú sprevádzať členovia HZS. 
Aj napriek tomu prosím, nezabudnite si uzatvoriť poistenie do hôr. 
 
Trasa meria približne  17  km – stredne náročná na kondíciu. Hneď pri nástupe na trasu spoločné foto, 
ďalšou zastávkou je chata gen. M. R. Štefánika  - ďalšie fotenie – položenie venca k pamätnej tabuli 
a hymna SR. 
 
Po zastávke na chate sa pokračuje smerom na Ďumbier a potom na Chopok. 
 
 

LANOVKA: k zakúpeniu lístka na lanovku z Chopku do Jasnej budeme 
potrebovať aby ste mali vybavenú kartu Gopass  -  5 Eur za lístok. 

Tí, ktorí nebudú mať kartu Gopass budú musieť platiť za lanovku plnú sumu cca. – 14 EUR, alebo 
odpojiť sa z trasy na zostupe z Ďumbiera na Krúpovom sedle a pokračovať dole do Širokej doliny po 
zelenej trase. V tom prípade má trasa 19 km. 
Cena – 5 Eur je garantované pre ubytovaných hostí v hoteli Grand Jasná – Tí si nemusia vybavovať 
kartu Gopass – dostanú ju pri ubytovaní. 

Cena  - 5 Eur je prisľúbená aj pre tých, čo bývajú mimo rezortu – prostredníctvom zaplatenia 
sumy 5 EUR na účet  SK09 1100 0000 0026 1378 4943  
VS: 727 
TERMÍN: do 16.9.2019 
Po objednaní počtu jázd by sme mali dostať špeciálne kódy, ktoré pred výstupom 
rozdistribuujeme tým, ktorí si zaplatili a prostredníctvom internetu a zadaním 
kódu si jazdu na kartu nabijete. 
 
Malé mikrobusy budú popoludní od lanovky z Jasnej odvážať účastníkov výstupu k autám na 
parkovisko k Akadémii OS. 
 
Počas pochodu máme na trase chatu gen. M. R. Štefánika  - kto bude mať záujem bude sa dať za 
zvýhodnenú cenu objednať občerstvenie.  
 
Strava – chatár nám vyšiel v ústrety a poskytol 15% zľavu z bežných cien. Kto si teda vopred objedná 
stravu a uhradí ju, dostane lístok s príslušným MENU a na základe toho mu bude vydaná strava. 
 
 



MENU:  
A: ŠOŠOVICOVÁ + PIVO = 5 € 
B: FAZUĽOVÁ + PIVO = 5 € 
 
C: ŠOŠOVICOVÁ + KOFOLA =  4.50 € 
D: FAZUĽOVÁ + KOFOLA = 4,50 € 
 
E: VIANOČNÁ KAPUSTNICA + PIVO = 5.50 € 
F: KOTLÍKOVÝ GULÁŠ + PIVO = 5,50 €  
 
G: VIANOČNÁ KAPUSTNICA + KOFOLA = 4,70 € 
H: KOTLÍKOVÝ GULÁŠ + KOFOLA = 4,70 € 
 
Objednávka stravy: 
 

Príslušnú sumu podľa výberu MENU uhraďte prosím najneskôr do 20.9.2019 
na číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 1378 4943 
VS: 6368 
Správa pre prijímateľa: Priezvisko – výber z menu a počet porcií – napríklad MENU F-2x 
 
 
Autobus pre ubytovaných v Grand Jasná, bude k Akadémii OS v LM odchádzať ráno o 7.00 od hotela.  
 
Podrobnejšie informácie o trase ako aj o sobote budú zverejnené v prvej polovici mesiaca august. 
 
 
Nedeľa: 29.9.2019 
Bohoslužba  - o 10.00 hod – kaplnka Akadémie Ozbrojených síl alebo Ev. kostol v LM. 

 

Teším sa na stretnutie 

 

Ďalšie pokyny pre účastníkov a informácie k priebehu výstupu budú zverejňované na intranete, 

prípadne zasielané mailom. 

 

Za organizátora 

Milan Petrula 
Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR 


