
  

Servo per amikeco 

Územná  úradovňa  Ružomberok 
Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 

 

  
usporiada pre členov  

Územnej úradovne Ružomberok Slovenskej sekcie IPA  
(ďalej len „územná úradovňa“) 

v dňoch 11. – 12. februára 2023 (sobota, nedeľa)  
XII. ročník lyžiarsko-turistickej akcie 

 

„Smrekovica“ 
 

 
  Lokalita Smrekovica, nachádzajúca sa v pohorí Veľká Fatra, ponúka vhodné podmienky na všestranné 
zimné vyžitie (pešia turistika, lyžovanie na zjazdovke, beh na lyžiach, skialpinizmus príp. pozorovanie 
prírodných krás spoza barového okna). Každý účastník akcie si zvolí aktivitu podľa svojich záujmov 
a schopností. 
 
Orientačný časový harmonogram:  

Sobota 11. február 2023 

08:00 hod. – 15:00 hod. skialpinistický prechod na Smrekovicu  
 (trasa po dohode podľa snehových podmienok) 
15:00 hod. – 17:00 hod.  ubytovanie 
17:00 hod. – 19:00 hod.  večera 
19:00 hod. – ??? hod.  večerné posedenie 
 
Nedeľa 12. február 2023 

08:00 hod.      raňajky 
Odchod z ubytovne v doobedňajších hodinách – skialpinistický prechod hrebeňom Veľkej Fatry smer Malinô 
Brdo alebo smer Liptovské Revúce príp. odvoz vozidlom vojenskej zotavovne k reštaurácii Bodega.  
 
Časový harmonogram ako aj trasa skialpinistického prechodu môžu byť operatívne zmenené podľa dohody.  
  
 Pre členov zabezpečíme ubytovanie a čiastočne aj stravu (v sobotu večera + občerstvenie, v nedeľu 
raňajky). Pre účastníkov akcie, ktorí sa nezúčastnia skialpinistického prechodu, zabezpečíme dopravu na 
Smrekovicu od reštaurácie Bodega v sobotu v obedňajších hodinách podľa dohody a rovnako aj v nedeľu 
odvoz k tejto reštaurácii vozidlom vojenskej zotavovne. Pre nich bude na Smrekovici zabezpečený v sobotu aj 
obed príp. podľa možností aj lyžovanie v areáli Smrekovice. Doprava z Ružomberka k reštaurácii Bodega 
a späť je individuálna.  
 
 Záväzný záujem je z organizačných dôvodov, kvôli zabezpečeniu ubytovania a stravy, potrebné 
nahlásiť najneskôr v pondelok 30. januára 2023, dokedy je potrebné uhradiť aj štartovné 40,-EUR.  
Štartovné uhradíte v hotovosti členovi vedenia územnej úradovne osobne príp. sa s pokladníkom územnej 
úradovne dohodnete na inej forme úhrady. Kapacita ubytovania je rezervovaná predbežne na 25 osôb 
(ubytovňa „B“). 
      
Pozn.: Akcia sa uskutoční len v prípade záujmu minimálne 10 členov územnej úradovne. 

 
Juraj Gazdarica, v. r. 
vedúci územnej úradovne 

 
 
V prípade potreby poskytnem doplňujúce informácie:   
Juraj Gazdarica, vedúci územnej úradovne  e-mail: gazdarica.juraj@gmail.com tel.: 0918/101 131 
Michal Nemček, pokladník územnej úradovne e-mail: michal.nemcek@zvjs.sk  tel.: 0907/916 740 
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