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15.5.2020  PIATOK 

17:00 – 20:00 > 

Pre pozvaných hostí sa v piatok večer uskutoční slávnostná 

konferencia k 10. výročiu založenia združenia.  Cieľom konferencie 

bude bilancovanie úspechov dosiahnutých v rámci liečby PAH ako aj 

výsledkov práce združenia počas uplynulých 10 rokov. Nebude chýbať 

ani kultúrny program,  slávnostná večera a príjemná atmosféra. 

Konferencia sa bude konať v Hoteli Ponteo v Rusovciach, kde je pre 

účastníkov poskytnutá zľava na ubytovaní.  V prípade nedostatku 

miesta, je možnosť ubytovania v Hoteli Divoká voda v Čuňove (3 km) 

tiež za výraznú zľavu. 

 

 

 

  

16.5.2020  SOBOTA 

6:30-7:00 

Raňajky, registrácia, príprava na výstup. Po dohode s personálom hotela  si ubytovaní účastníci  môžu  deň 

vopred zabezpečiť  obedové balíčky na cestu.  Odvoz účastníkov do Plaveckého Podhradia a späť bude 

zabezpečený autobusom s odchodom o 7:00 h. 

7:00 – 8:15 

Organizovaný odchod autobusom do Plaveckého Podhradia je o 7:00 h spred Hotela Ponteo so zberom pri 

Hoteli Divoká voda v Čuňove. Je potrebné priniesť si vhodné oblečenie, pevnú turistickú obuv. Výstup sa 

uskutočňuje za  každého počasia.  Pacienti s doprovodom  si môžu urobiť doplnkový program v okolí 

ubytovania, krátke prechádzky v okolí v rámci svojich možností. 

8:30 – 16:00 
 
Spoločný výstup  na Vápennú. Registrácia  ostatných účastníkov, rozdanie tabuliek s fotografiami 
pacientov.  Po ukončení výstupu občerstvenie a neformálne vyhodnotenie podujatia, odovzdanie 
pamätných listov, odvoz účastníkov na hotely. 
 
16:00 – vlastné aktivity, možnosť využiť ponuky hotelov  

(https://ponteo.sk/hotel/ , https://www.divokavoda.sk/aktivity-sport/ 
 

17.5.2020  NEDEĽA 

10:00 – 11:00 
Výsadba stromčekov za pacientov s PH, akcia „Zasaď si pľúca“  sa uskutoční v areáli Hotela Ponteo. 
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MAPKA VÝSTUPU 

 

Tešíme sa na Vašu podporu v európskej kampani 
Get breathless for pulmonary hypertension  

 

UPOZORNENIE!!! 

1. Pre bezpečný a pohodový horský výstup a zostup odporúčame: 

 vhodnú turistickú obuv so spevnením členkov 

 oblečenie vhodné aj do nepriaznivého počasia, čiapka, 
nepremokavá bunda, termooblečenie, pršiplášť, krém na 
ochranu proti slnku 

 vhodnou pomôckou sú trekingové palice. 
 

2. Nezabudnite sa poistiť pre prípad úrazu !!! 
 

 

Kontakt:   

Tel.: +421 917 702 579 
E-mail:      aktivityzpph@gmail.com 

 phaslovakia@gmail.com 
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