
      UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

 
Č. j. 64/2021                   Nitra 15. 11. 2021 

 

Regeneračno – liečebný pobyt – kúpele  BOJNICE  

hotel LYSEC **** 

          
UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov  

v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „Bojnice“. 

 

Termíny:   I. termín -  26. január  –  30. január 2022   /70 osôb/ 

II. termín -  02. február - 06. február 2022  /50 osôb/ 

III. termín - 09. február - 13. február 2022  /50 osôb/ 

 

Cena:  308,- € osoba/v dvojlôžkovej izbe 

  368,-  € osoba/v jednolôžkovej izbe  
 
UPOZORNENIE: V cene nie je zahrnutý príspevok zo SF 60,- €. Po skončení RLP bude príspevok vyplatený po 

zdanení v najbližšom výplatnom termíne. Príspevok 28,- € UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre bude posielať po 

absolvovaní RLP na účty svojim členom, ktoré oznámite spolu s informáciou o zaplatení RLP Ing. Martiškovej.  

Zamestnanec si môže  uplatniť rekreačný príspevok v zmysle Smernice č. 1/2019 o poskytovaní príspevku na 

rekreáciu zamestnancom SPU v Nitre. Dopravu zamestnancov SPU hradí zamestnávateľ,  je zabezpečený 

autobus na každý turnus, rodinný príslušník iba v prípade voľného miesta, inak vlastná doprava.  

 

Cena zahŕňa: dopravu a ubytovanie v  hoteli Lysec **** v dvojlôžkových izbách,  sociálne 

zariadenie, sprcha, TV, rádio, možnosť internetového pripojenia, telefón, chladnička,  

trezor, sušič vlasov, župan,  

 plnú penziu – raňajky - formou švédskych stolov, obed, večera – výberom z 5 jedál 

s bohatým šalátovým bufetom, čaj /voda v džbánoch. Možnosť vegetariánskej, diabetickej, 

delenej, bezlepkovej stravy, antisklerotickej a žlčníkovej diéty,  

 

 balíček procedúr:   

- 12 liečebných procedúr: vodoliečba - (vaňový minerálny kúpeľ, vaňa perlička) 15 min (2-x),  masáž klasická 

15 min (3-x), rašelinový zábal krčnej alebo krížovej chrbtice 15 min (2-x), parafín 10 min (1-x), plynové 

injekcie (2-x), elektroliečba (trvanie podľa konkrétneho typu procedúry) (2-x),  

- ozdravno-vitálne aktivity: denne voľný vstup do vonkajšieho termálneho bazéna 34 – 38 °C od 9:00 h 

do 20:00 h a do 3 vnútorných bazénov (všetky nové s masážnymi tryskami a 1 bazén  s morskou vodou) od 

14:00 h do 20:00 h denne, teplota vody od 30 do 38 °C, vstup do Saunového sveta 60 min (1-x) od 

13:30 h – 20:00 h. 



 

 

 

Vybavenie: reštaurácia, kaviarne, cukrárne, kadernícky a kozmetický salón, spoločenské aktivity: šachový 

klub, tanečné večery so živou hudbou /DJ v reštaurácii Pod platanom, v kúpeľnej cukrárni 60 m od hotela 

MIER alebo v novej kaviarni BAŠTA 150 m od hotela LYSEC - závisí od aktuálnej epidemickej situácie.  

Parkovné: 20,- €/pobyt.   

 

 Cena nezahŕňa: miestny poplatok 1 €/osoba za deň. 

 

 

Info: 
Záujemcovia o ďalšie individuálne platené procedúry si ich môžu doobjednať. Bližšie informácie 

o ďalších možnostiach využitia voľného času počas pobytu v Bojniciach sú zverejnené na 

http://www.kupele-bojnice.sk. Odchod autobusu na RLP je v stredu o 15:45 h od ŠD A. Bernoláka. 

Pobyt sa začína v stredu večerou a končí v nedeľu obedom.  

 

Záujemcovia o regeneračno – liečebný pobyt v Bojniciach sa môžu prihlásiť najneskôr do    

3. 12. 2021 Ing. B. Martiškovej – predsedníčke FO pri FAPZ UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, 

- kl. 4257, email: Beata.Martiskova@uniag.sk  - prihlasovacie údaje: meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa bydliska.  

Platba za RLP sa bude realizovať priamo kúpeľom:  Kúpele Bojnice a.s., 972 01 Bojnice, bankové 

spojenie: VÚB a.s.  

IBAN: SK 45 0200 0000 0000 0990 1382 

Variabilný symbol: dátum nástupu 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Priezvisko a meno, SPU Nitra 

Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do 18. 1. 2022. Následne treba poslať informáciu o 

zaplatení Ing. B. Martiškovej kl. 4257, email: Beata.Martiskova@uniag.sk   

  

 

 
 

 

               prof. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 

           predsedníčka UO OZ PŠaV  pri SPU v Nitre 

 

 

 

 
Odborový úsek: ...............................................................................................................  

 

 
Vedúci odborového úseku: ....................................................................................  
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