
Romana    LÍŠKOVÁ 

 

obchodná akadémia  P r i e v i d z a 





t    ristika 

 

Turistika alebo turizmus je hobby  

spočívajúce v putovaní a spoznávaní 

krajín, pamiatok, zvykov ľudí.  

 

Je to cestovanie, pohyb a pobyt v prírode. 
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delenie  t   ristiky 

 

1. pešia turistika; 

2. vodná turistika; 

3. zimná turistika; 

4. vysokohorská turistika; 

5. turistika na bicykli; 

6. mototuristika. 
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pešia t          ristika 

 • najrozšírenejšia; 

• najprirodzenejšia; 

• jej podstata je založená na pešom pohybe  

    v krajine teda prirodzený pohyb, ktoré sa 

netreba učiť; 

• najužší vztyk s prírodou; 

• je súčasťou iných druhov turistiky; 

• najmenej finančne a technicky náročná 

pohybová aktivita. 
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vybavenie turistu 

 

• oblečenie aktuálne k ročnému obdobiu; 

• batoh; 

• trekingové palice; 

• obuv; 

• mobilný telefón; 

• GPS. 
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môj projekt pre región 

 

     pripraviť  

turistický  itinerár voľného času  

pre matky (otcov) s deťmi pod názvom 
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itinerár 

 

 

Itinerár je cestovný denník, náčrt, 

popis cesty, pomôcka udávajúca 

vzdialenosti medzi jednotlivými 

miestami diaľkového spojenia.  
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prečo „baTÚLAČKY“ 

 

• turistika matky (otca) 

                                        s batoľaťom;  

         s bábätkom; 

         s baby. 
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vybavenie 

 

• dieťa; 

• kočiar alebo nosič; 

• jedlo a pitie pre dieťa; 

• pohodlná obuv; 

• dobrá nálada; 

• priatelia, priateľky. 
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cieľová sk   pina 

 

 

1.    matky, otcovia s deťmi; 

2.  mladé rodiny s deťmi; 

3.  návštevníci materského centra /MC/ 

  Slniečko Prievidza. 
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materské centrum Slniečko               

 

občianske združenie v Prievidzi; 

herňa;  

opatrovanie detí denne 08:00 – 19:00 
 

t. č. 0903 613 792 

janka.sykorova@mcslniecko.sk 
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stretnutie v MC 
  

Banská Bystrica, 06. 06. 2012 



výsledok mojej práce 

 

 

 

 

 turistický itinerár  

pre matky, otcov s deťmi  
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elektronická podoba 

Banská Bystrica, 06. 06. 2012 



túry v Prievidzi  
t   ra 1 

MC Slniečko, Lesopark, Steak house; 

t   ra 2 

MC Slniečko, Zapotôčky, McDonald´s, 

Minigolf, Bojnice, námestie, cukráreň, ZOO, 

zámok, kúpele; 

t   ra 3 

MC Slniečko, Kúty, Lazany, Pizzéria, Brod, 

Cukráreň, Priehrada.  
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túry v okolí PD 
t   ra 4 

MC Slniečko, Zapotôčky, Dráčik, Kazačok, Penzión Oáza, 

Letisko, korčule, Aerorest reštaurácia MC Slniečko, Kúty,  

Lazany, Pizzéria, Brod, Cukráreň, priehrada; 

 

t   ra 5 

Opatovce, cyklistická cesta do Novák, vyhliadka, rázcestie,  

detské ihrisko, motorest; 

t   ra 6 

Lesopark reštaurácia, detské ihrisko, kolky, sochy, vyhliadka,  

búdky, Kĺčovňa, Nedožery - Brezany priehrada, reštaurácia. 
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mapy 
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fotoinfo 
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piktogramy 

• nákupy; 

• občerstvenie; 

• detský kútik, ihrisko; 

• bazén, kúpalisko; 

• zvieratá; 

• salón, kaderník; 

• parkovisko a iné. 
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darčekové predmety 
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samolepky 
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zľavové kupóny 
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ako  získať a vy     žiť itinerár  

 

• MC Slniečko v Prievidzi; 

• TIK-Prievidza, Bojnice; 

• obchodíky, ktoré sú v projekte zapojené; 

• hotely a recepcie PD, Bojnice; 

• mestské a obecné úrady hornej Nitry; 

• webové stránky zainteresovaných inštitúcii; 

• pri prezentácia HN na veľtrhoch CR; 

• v prezentačných podujatiach TSK. 
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infoweb stránka  
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http://ba-tulacky.webnode.sk/ 

 

http://ba-tulacky.webnode.sk/
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únia  MC  v  SR 
 

 

 

• občianske združenie; 

• sídlo Bratislava; 

• 84 MC;  

• 9 MC  v TSK. 
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• pomáha pri ochrane práv mám, detí  

 a rodín;  

• inšpiruje a podporuje vznik nových MC, 

kde sa matky môžu plne venovať rodine; 

• koordinujú spoločné aktivity a pomáhajú  

 si navzájom v núdzi; 

• komunikujú s predstaviteľmi, médiami. 
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MC centrá TSK 
 

• MC Anjelikovo (Bánovce nad Bebravou); 

• MC Bambi (Nové Mesto nad Váhom); 

• MC Bosoráčik (Lehota pod Vtáčnikom); 

• MC Nováčik (Nováky); 

• MC Ovečka (Trenčianske Teplice); 

• MC Pampúšik (Myjava); 

• MC Slniečko (Prievidza); 

• MC Srdiečko (Trenčín); 

• MC Včielka (Považská Bystrica). 
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ďakujem za pozornosť! 
 

 

 

 

 

Romana Líšková 

romanka.liskova@gmail.com 
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