
 

 
          
 

P o z v á n k a 
  
 

Vážené kolegyne a kolegovia, 
výbor ZO Odborového zväzu SAV a Rada mladých pri ÚI SAV pozývajú 

všetkých zamestnancov ÚI SAV a ich rodinných príslušníkov  
(vítaní sú aj naši bývalí zamestnanci)  

na vychádzku na Kačín v Bratislavskom lesnom parku 
 

dňa 13. 9. 2017 (streda) 
 

Motivácia vychádzky:   
♦ Team building  - Team bonding  

♦ Regenerácia pracovných síl 
♦ Spoznávanie regionálnych zaujímavostí 

 
Zraz účastníkov  na vrátnici ÚI SAV.  
Spoločný odchod  o 12:30 hod. 

Pokyny pre účastníkov: ÚI SAV poskytne účastníkom pracovné voľno 
od 12:30 hod. do 16:00 hod. Podmienkou je súhlas vedúceho oddelenia. 

 
Program: 
1. Vychádzka pozdĺž  náučného chodníka Červený most - Železná 

studienka (informačné tabule o technických pamiatkach). 
2. Zastávka pri Mlyne Klepáč (ôsmy mlyn Vydrice), WC a bufet. 
3. Zastávka pri bufete Železná studienka, informačné tabule. 
4. Posedenie pri ohni pri bufete Lesanka u Barteka na Kačíne, 

možnosť opekania z vlastných zásob podľa vlastnej iniciatívy. 



 
 

5. Voľný program na Kačíne a okolí: petang, stolný tenis, 
bedminton, loptové hry, aktivity v detskom areáli.  

6. Iné aktivity: spomienky na 50 a 100 km pochody ÚTK SAV.  
Zaujímavosť: domček na strome nad chatou Kačín. 

 
Alternatívy pochodu: 

1. Peši:  cca 5,5 km, prevýšenie 160 m, obtiažnosť -  nenáročná 
prechádzka, 1 - 1,5 hod. 

Navrhovaná trasa: ÚI SAV - Červený most - Partizánska lúka-
Mlyn Klepáč - Železná studienka - Kačín (Lesanka u Barteka). 

2. Na bicykli: cca 5,5 km, prevýšenie 160 m. 
Navrhovaná trasa: ÚI SAV- Červený most - Partizánska lúka-
Mlyn Klepáč - Železná studienka - Kačín (Lesanka u Barteka). 

3. Bežci: ÚI SAV- Červený most - Klanec – Kačín (červená značka). 
4. Pre pohodlných: MHD linka 43 zo zastávky ŽST Železná 

studienka o 12:41 hod., od zastávky Železná studienka peši 2,3 km 
alebo stopom. Nevládnych odvezieme služobným autom. 

5. Alternatívny návrat: do Lamača po turistickej ceste Kačín - 
Klanec - Lamač pozdĺž včelieho náučného chodníka Karpatská 
včela. 

 
Materiálové zabezpečenie: ZO OZ SAV a  ÚI SAV zabezpečí 

povolenie na vjazd do Lesoparku pre jedno služobné auto, minerálnu vodu, 
lopty, petangovú súpravu, bedmintonové rakety, stolnotenisové rakety a 
loptičky. 

 
Ivan Kostič       
za organizačný výbor vychádzky na Kačín 

 
Zaujímavé linky: 

http://www.artcomm.sk/index.php?str=teambuilding  
http://www.ba-lesy.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451035&id=1003 , https://mapy.hiking.sk/, 

http://www.dobrodruh.sk/historia/zabudnute-mlyny-mlynskej-doliny  
 

    


