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Celoslovenský seminár „Vykročte za zdravím“ 

15. – 17.9.2017 Vysoké Tatry 
 

Miesto:  GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.  
Horný Smokovec 21  

062 01 Vysoké Tatry  

         http://www.hotelbellevue.sk/sk/hotel/kontakt  

 

Program:  

Piatok 15.9.2017  

14,00   príchod a ubytovanie, registrácia 

15,00 – 15,10 krátke privítanie a predstavenie účastníkov (Monika Šišková – telocvičňa)  

15,10 – 16,10  cvičenie 1 (telocvičňa)  

16,10 – 16,30 prestávka, občerstvenie 

16,30 – 17,30 cvičenie 2 (telocvičňa) 

18,00 večera (reštaurácia) 

19,00 – 21,00 voľno regenerácia, wellnes, plávanie (bazén) 

 

 

Sobota  16.9.2017 

7,30 – 8,15 ranné cvičenie 3 (telocvičňa)  

8,30  raňajky (reštaurácia)  

9,45  odchod z recepcie hotela, krátka rozcvička, rozdanie paličiek 

10,00 – 12,00 nordic walking – Hrebienok, Rainerova chata alebo Štrbské pleso 

12,00 – 16,30 individuálny program / individuálny návrat do hotela 

17,00 – 18,00 cvičenie 4 (bazén/telocvičňa) / prednáška 

18,00 večera (reštaurácia) 

19,00 – 21,00 voľno regenerácia, wellnes, plávanie (bazén) 

 

 

Nedeľa 17.9.2017  

7,30 – 8,15 ranné cvičenie 5 (telocvičňa)   

8,30  raňajky (reštaurácia) 

9,45 – 11,00 nordic walking Starý Smokovec – Tatranská Lomnica 

11,34 – 12,00 električka Tatranská Lomnica – Pekná Vyhliadka 

12,30  obed, odovzdanie izieb 
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Organizačné pokyny: 

Prosím priniesť si zo sebou karimatky na cvičenie, vhodnú obuv na turistiku, nordic walking 

paličky (ak nemáte vieme Vám zapožičať – prosím nahlásiť zapožičanie vopred), vhodné 

športové oblečenie, plavky  

 

Vytypované lektorky z pozvaných olympijských klubov si pripravia jednu cvičebnú hodinu. 

V programe sú cvičebné jednotky označené hrubým písmom. Rozdelenie jednotlivých hodín 

prosím vopred prekonzultovať so sekretariátom SOV a na základe typu cvičenia budú 

jednotlivé hodiny rozdelené. Taktiež prosím vopred nahláste, či bude potrebné pri 

cvičeniach používať magnetofón. 

 

3 cvičebné hodiny počas pobytu budú ráno ešte pred raňajkami, 3 ďalšie hodiny budú 

popoludní. V závislosti na počasí sa jednotlivé cvičenia budú konať v telocvični, alebo na 

lúke pred hotelom. Vhodné sú rôzne dychové cvičenia, pilates, joga, strečing. Boli by sme 

radi ak by sme si mohli zacvičiť a vyskúšať rôznorodé cvičenia, ktoré so svojimi cvičenkami 

robíte celoročne vo Vašich olympijských kluboch. 

 

Vychádzky a cvičenia nordic walking pre nás pripraví predsedníčka OK Vysoké Tatry 

a inštruktorka nordic walkingu Mária Jasenčáková v spolupráci s Lenkou Tlučákovou. 

 

SOV preplatí náklady spojené s pobytom (ubytovanie s polpenziou). Strava začína 

večerou dňa 15.9.2017 a končí obedom dňa 17.9.2017.  

Cestovné z miesta bydliska do Vysokých Tatier a späť si hradia účastníci. SOV cestovné 

neprepláca. Okrem cestovného na tatranských lanových dráhach (zubačka na 

Hrebienok). 


