
   Výbor univerzitnej organizácie UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre  
    

Č.j. 24/1 /2023  

Jarné a Veľkonočné prázdniny  2023 

v Kežmarských Žľaboch 

 

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO,  zamestnancom 

univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty: 

 

Jarné prázdniny:  
19.2. – 25.2. /7-dňový pobyt, 6x ubytovanie, 6x plná penzia/         číslo akcie 23004  

Rekreácia začína v nedeľu po 14.00 h. a končí nasledujúcu sobotu do 10.00 h.. Rekreačné zariadenie OZ PŠaV 

CROCUS – sa nachádza 4 km od Tatranskej Lomnice smerom na Tatranskú Kotlinu. Ubytovanie je v 2-

posteľových izbách so sociálnym zariadením alebo bunky, kde jedna bunka je 2-posteľová a druhá je aj 

s prístelkou, každá izba má chladničku, TV a WIFI na spôsob bunkového systému. Pobyt sa začína večerou 

a končí raňajkami s obedovým balíčkom 
Cena zahŕňa:   ubytovanie, plná penzia.  

Cena nezahŕňa:  pobytový poplatok pre rekreanta od 18 rokov individuálne (2 € na deň), poistenie do 

hôr, náklady na dopravu. 

Pozor zmena: Vstup do fitnes a wellness  počas celého pobytu je bez poplatku počas prevádzkovej doby. 
 

Člen OZ:     222,20 Euro 

deti člena OZ nad 12 rokov:   222,20 Euro      

Deti člena OZ od 3 – 12 rokov:   146,60 Euro 

Manžel/ka člena OZ:    277,20 Euro              

Nečlen OZ, deti nečlena OZ nad 12 rokov: 313,20 Euro 

Deti nečlena OZ od 3 – 12 rokov:  231,00 Euro 

Manžel/ka nečlena OZ:    313,20 Euro  

 

Veľkonočné prázdniny:  
6.4. – 11.4. /6-dňový pobyt, 5x ubytovanie, 5x plná penzia/         číslo akcie 23004  

Rekreácia začína vo štvrtok po 14.00 h. a končí v utorok do 10.00 h.. Rekreačné zariadenie OZ PŠaV CROCUS – 

sa nachádza 4 km od Tatranskej Lomnice smerom na Tatranskú Kotlinu. Ubytovanie je v 2-posteľových izbách so 

sociálnym zariadením alebo bunky, kde jedna bunka je 2-posteľová a druhá je aj s prístelkou, každá izba má 

chladničku, TV a WIFI na spôsob bunkového systému. Pobyt sa začína večerou a končí raňajkami s obedovým 

balíčkom 
Cena zahŕňa:   ubytovanie, plná penzia, slávnostné veľkonočné menu 

Cena nezahŕňa:  pobytový poplatok pre rekreanta od 18 rokov individuálne (2 € na deň), poistenie do 

hôr, náklady na dopravu. 

Pozor zmena: Vstup do fitnes a wellness  počas celého pobytu je bez poplatku počas prevádzkovej doby 
 

Člen OZ:     207,00 Euro 

deti člena OZ nad 12 rokov:   207,00 Euro      

Deti člena OZ od 3 – 12 rokov:   131,00 Euro 

Manžel/ka člena OZ:    257,00 Euro              

Nečlen OZ, deti nečlena OZ nad 12 rokov: 287,00 Euro 

Deti nečlena OZ od 3 – 12 rokov:  205,50 Euro 

Manžel/ka nečlena OZ:    287,00 Euro  

 



 

UPOZORNENIE:  
- na rekreačné pobyty nie je dovolené vodiť psov a iné zvieratá, 

- v prípade nenastúpenia na rekreačné pobyty z neodôvodnených príčin sa budú uplatňovať  

Zásady o storno poplatkoch (Kolektívna zmluva). 

 

FAPZ    Ing. M. Gažarová, PhD.           (kl. 4210) FEŠRR       Ing. Ľ. Civáňová                 (kl. 4617) 

FBP       Ing. D. Paulisová                     (kl. 4809)    R – SPU      Ľ. Plesníková                     (kl. 4515) 

FEM    Ing. Jozef Palkovič, PhD.       (kl. 4162) CIKT, SlPK   Adriana Pagačovičová    (kl. 5036) 

TF        Ing. Ľ. Bureš                           (kl. 5795) ŠD -           Bc. Monika Poláková (kl. 5822) 

FZKI     Ing. J. Černá, PhD.                 (kl. 5437)     

Fakultné a dielenské výbory OZ odovzdajú do 6.2.2023 poradie prihlásených záujemcov o rekreácie za celú 

fakultnú a dielenskú organizáciu OZ rekreačnej komisii. 

 

Ceny sú bez príspevku zo SF viď KZ 2022 - 2024 (40 % z ceny zájazdu zamestnanci SPU a 10 %   

z ceny  zájazdu nezaopatrené dieťa zamestnanca SPU, max. 33 €). Finančné vyrovnanie sa 

uskutoční v najbližšom výplatnom termíne. 
 

Úhrada za rekreáciu sa bude realizovať prevodom na účet UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre do 10. 2. 2023:  

 

Účet SlSP Nitra  IBAN SK35 0900 0000 0000 3123 4440 

VS pre príslušnú rekreáciu číslo akcie 

Správa pre prijímateľa Názov rekreácie a priezvisko účastníka 

 

 

Pokiaľ si plánujete uplatniť rekreačný poukaz, treba to uviesť v prihláške na rekreáciu. 

Úhradu budete realizovať priamo príslušnému zariadeniu prevodom na ich účet, ktorý 

Vám pošleme hneď po potvrdení objednávky na pobyt, prípadne ho môžete uhradiť 

v hotovosti pri príchode.  

Ako sa rozhodnete zrealizovať platbu, prosím uveďte v prihláške, aby sme vedeli 

informovať zariadenia pri potvrdzovaní termínov na rekreáciu. 

Pri ukončení pobytu vám rekreačné zariadenie vystaví faktúru, ktorú budete predkladať 

zamestnávateľovi na uplatňovanie si rekreačného poukazu za rok 2023. 
  
Príspevok zo SF nebude poskytnutý. Odborový príspevok 28 € vyplatíme členom UO po 

ukončení pobytu.  
 

 

 

 

 

 
  Viera Duchoňová                                                              prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. 
           predsedníčka Rekreačnej komisie                                                            predseda UO OZ PŠaV pri  SPU v Nitre 

 

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

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


