
 

Milý kolejáku ! 
     Přihlásil se konec prázdnin a tak nastal čas na 

závěrečnou přípravu připomenutí si 40. výročí 

ukončení našeho studia na VŠD v Žilině. 

Nezadržitelně se přiblížil i konec naší pracovní 

kariéry a všichni bez výjimky jsme dosáhli 

důchodový věk. 

Proto se letošní setkání ponese pod titulem: 

1. sjezd důchodců ... 
     Letos jsme se pokusili zorganizovat setkání 

netradičně, tedy ne v Žilině a okolí, ale využili 

jsme veřejný příslib Miša Bartka ze Strečna a 

jeho nabídku. Za místo setkání jsme tedy zvolili 

Bojnice. Ubytování bude zabezpečeno v pensionu 

Michal & Antónia, resp. po naplnění kapacity v 

sousedství.  

     Netradiční bude nejen místo setkání, ale 

rovněž i způsob občerstvení. Hostitel má v plánu 

uspořádat ve vlastní réžii piknik (guláš) v zázemí 

jeho footgolfového hřiště. V případě příznivého 

počasí si i zahrát footgolf na  Mišovom ihrisku. 

     Slavnostní večeře se uskuteční v prostorách 

restaurace Muzika poblíž penzionu. 

     Jako obvykle je možnost volby v trvání i více 

dnů a rovněž včetně účasti vašich rodinných 

příslušníků. Samozřejmě je možné využít 

atraktivní Bojnice a okolí ke kulturnímu vyžití 

(např. návštěva zámku, ZOO, bojnických kúpeľov, 

banského skanzenu Baňa Cigeľ) a pod. 

     Závěrem vás prosíme, abyste se pokusili spojit 

se spolužáky, se kterými udržujete kontakt, 

případně jim i tuto informaci přeposlat. 

Těší se na vás organizátoři 

Dispozície 

 Stretnutie sa koná v pensione Michal&Antónia, 

v Bojniciach, Sládkovičova č.7, resp. v prípade 

priaznivého počasia piknik vo footgolfovom areáli 

[býv. ihrisko FC Rytier], ktoré sa nachádza na ul. 

Rybníčky, cca 500 m od penziónu.  

     Spoločenské posedenie bude v reštaurácii 

Muzika, oproti Kultúrnemu domu, cca 60 m od 

penziónu smerom na námestie. 

Zraz účastníkov: 

v penzióne M&T v sobotu 17. 10. 2015 o 14:30 

[priaznivci footgolfu môžu využiť ihrisko aj skôr] 

 

Ubytovanie: 

– v 2 až 4-postelových izbách v penzióne, resp. po 

naplnení kapacity v susedstve. 

(možnosť príplatku za jednolôžkovú izbu +4 Eur) 

Doprava (individuálna): 

 Prístup autom od Prievidze po ulici Bojnícka 

stále rovne. Za mostom cez rieku Nitru sa zmení 

kataster na bojnícky a ulica na Prievidzskú. Stále 

rovne až po križovatku se Školskou. Tu odbočiť 

vľavo a na Sládkovičovej cca po 150 m vpravo 

okolo budovy Mestského úradu, akoby "do dvora". 

[celodenné parkovné 4 Eur, sa platí na mieste] 

BUS - MHD  Linka č. 3: Prievidza - Bojnice 

odchod z autobusovej stanice každú hodinu (cca xx.05) 

vystúpiť na zastávke: Bojnice, námestie (cesta 12 min) 

Cestovné lístky sa kupujú len u vodiča.  
cena (pri platbe v hotovosti): 0,55 €, resp. 0,30 € 

 

Prihláška na stretnutie „40“ 

17. 10. 2015 
Meno a priezvisko: ...................................... 

Objednávam si: 

Ubytovanie z  17.10./18.10.2015 

 počet osôb: ......  (16,– Eur/osobu) 

 (príplatok za "jednotku"   +4,– Eur) 

 Spolu:  ..............  Eur 

Stravovanie (večera, občerstvenie): 

  počet osôb: ......  (30,50 Eur/osobu) 

 Spolu:  ..............  Eur 

Organizačné výdavky (poštovné, tlač pozvánok, 

bankové poplatky a pod.) (1,50 Eur) 

 Celková čiastka: ..............  Eur 

http://pensionmat.sk/
http://pensionmat.sk/
http://www.teraz.sk/regiony/bojnice-footgolf-bezbarierove-ihrisko/141983-clanok.html
http://www.teraz.sk/regiony/bojnice-footgolf-bezbarierove-ihrisko/141983-clanok.html
http://www.muzikarestaurant.sk/index.php?str=banketka&lang=sk
http://pensionmat.sk/


 

Zálohová platba na stretnutie: 

 
Spočítaj si celkovú platbu (počet osôb, počet nocí, 
atp.) a túto uhraď najnejskôr do 5.10.2015 

bezhotovostným vkladom v prospech niektorého z 
účtov (nepoužívajte prosím poštové poukážky !): 

     a) platba v EUR (zo Slovenska 48 Eur/os): 

 č. účtu: 0061124488/0900 

 banka: Slovenská sporiteľna Bratislava 

 var. symbol: 2015 

do správy pre príjemcu uveď svoje priezvisko 
 

     b) platba v Kč (z České republiky 1300 Kč/os): 

 č. účtu: 231046284/0300 

 banka: Poštovní spořitelna ČSOB Praha 

 var. symbol: 2015 

do zprávy pro příjemce uveď své příjmení 
 
 
Pri platbách po 5.10.2015, z dôvodu predpokl. 

naplnenia ubytovacej kapacity, poplatok 50 Eur/os, 

resp. 1355 Kč/os. 

    

c) platba v hotovosti (50 Eur) priamo na stretnutí 
 (v odôvodnených prípadoch) 

 

 Súčasne nám prosím pošli prihlášku 
(poštou, e-mailom, SMS-kou a pod.). 

 Ak nepožaduješ pripraviť špeciálny 
program a zúčastníš sa iba sám (bez rodinných 
príslušníkov), potom stačí poukázať horeuvedenú 

zálohovú platbu na stretnutie a prihlášku už nám 

nemusíš osobitne posielať. (ale môžeš poslať avízo 
o platbe, napr. elektronicky). 

 Vďaka. 

    organizátori 

  

Kontaktné adresy: 

Doc. Ing. Michal BARTKO, CSc. 

Lesná 1239/12 

972 01 BOJNICE 

+421–903 227 447 

+421–948 323 717 

e-mail: intergeo@intergeo.sk 
 

Pension M&T 

Sládkovičova 7  

972 01 BOJNICE  

+421–905 868 999  

e-mail: pensionmat@pensionmat.sk  

 

 
Aktuálne informácie nájdete na Internete na adrese: 

http://oldo.masla.sk/KV1975/ 

 

 
     Zároveň sa obraciame na tých z vás, ktorí sa 

nebudú môcť stretnutia zúčastniť, aby sa tiež ozvali 
vhodným spôsobom (telefónom, poštou, e-mailom, 
SMS-kou a pod.), aby sme sa uistili, že ste našu 
pozvánku skutočne dostali. 

     Tiež prosíme notorických absentérov, aby nám 
venovali chvíľku a vhodným spôsobom sa ozvali, 
pričom by mohli vziať do úvahy aj skutočnosť, že my 
sme im venovali svoj čas a navyše často opakovane 
do nich investovali aj poštovné ... 

 

Ing. Oldřich ŠLÍŽEK 

 +421–43–428 87 91 

 +421–907–459 615 

  old@slizek.eu 

 

 (c) OldSoft, 2015 

Přípravný a organizační výbor 

si Tě dovoluje pozvat na 

mezinárodní seminář, 

konaný na téma 

 

1. sjezd důchodců 

 

spojený se setkáním 

absolventů studijního oboru  

kolejová vozidla 1975 

po 40 letech 

 

Bojnice 

pension M&T 

17. 10. 2015 

mailto:intergeo@intergeo.sk
mailto:pensionmat@pensionmat.sk

