
Ahojte turisti, 

zapísali ste si výberový predmet Turistika 1. Za normálnych okolností výberový 

predmet prebieha blokovou formou (5 dní). Náplňou predmetu je pešia turistika, 

cykloturistika a základy topografie, čiže orientácia na mape. Väčšinou predmet 

organizujeme v mesiaci jún, v skúškovom období, keďže počas semestra to nie je 

možné. Momentálna covid pandémia nám sťažuje organizáciu takéhoto podujatia. 

Nevieme aká bude situácia v mesiaci jún 2021, preto bude tento školský rok 

prebiehať Turistika 1 dištančne. 

Podmienky na získanie hodnotenia z tohto predmetu: 

1. Individuálne absolvovať 3x pešiu túru v trvaní minimálne 5 hod. (20 km), pri 

vysokohorskej turistike je limit tak isto 5 hod. (ale pri väčšom prevýšení môže 

byť menej ako 20 km, avšak nie menej ako 10 km). Je potrebné poslať záznam z 

aplikácie RELIVE a foto ako dôkaz, že ste túru absolvovali vy. 

2. Individuálne absolvovať 2x cykloturistiku v trvaní min.4 hodiny, cca 40 km 

MTB (v teréne - nespevné cesty) alebo 60 km na ceste (hrádza, spevnené cesty), 

poslať záznam nahratý na RELIVE app. a foto ako dôkaz, tak isto ako pri pešej 

turistike. 

3. Do konca júna 2021 je potrebné poslať vyššie uvedené pohybové činnosti 

v danom rozsahu vedúcemu kurzu Mgr. Andrejovi Kolárikovi, PhD. na mailovú 

adresu: andrej.kolarik@flaw.uniba.sk.  

4. S aktivitami na splnenie podmienok na absolvovanie predmetu, môžete začať 

už teraz. Aktivity posielajte priebežne (aby sa nestalo, že vám vyučujúci aktivitu 

z  objektívneho dôvodu neuzná a vy už nebudete mať čas na náhradnú aktivitu).  

5. Nie je možné absolvovať dve aktivity v jeden deň (napr. ak v teréne prejdete 

80 km za 8 hodín, nebude to považované za dve aktivity, ale za jednu). 

5. V prípade, ak máte zapísaný aj predmet Telesná výchova, dajte si pozor, aby 

ste záznam, ktorý pošlete vyučujúcemu na splnenie týždennej aktivity za predmet 

TV, neposlali aj vyučujúcemu na splnenie aktivity predmetu Turistika. Proti 

študentovi, ktorý tak spraví, bude začaté disciplinárne konanie pre podvod. 

Na základe splnených podmienok vám bude udelené hodnotenie do AISu. 

 

 

Veríme, že toto náročné obdobie zvládnete a v budúcom školskom roku sa 

stretneme pri prezenčnej forme a podnikneme nejaké super výlety spoločne. 
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