
      UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

 
Č. j.  111 /2022                   Nitra 24. 11. 2022 

 

Regeneračno – liečebný pobyt kúpele  Turčianske Teplice  

LD Veľká Fatra**** 

 

 

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

v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice  

 

Termíny: 25.január   –  29.január 2023   /60 osôb/ 

01.február –  05.február 2023   /60 osôb/ 

08.február –  12.február 2023   /60 osôb/ 

 

Cena:  320,- € osoba/v dvojlôžkovej izbe 

  420,-  € osoba/v jednolôžkovej izbe  
 
UPOZORNENIE: V cene nie je zahrnutý príspevok zo SF 50 €. 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 pri prihlasovaní na pobyt. Zamestnanec si môže  

uplatniť rekreačný príspevok v zmysle Smernice č. 1/2020 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:  ubytovanie v liečebnom dome Veľká Fatra**** v dvojlôžkových izbách,  sociálne 

zariadenie, sprcha, TV, rádio, WIFI, telefón, chladnička,  trezor, sušič vlasov, župan, varná 

kanvica s kávovou súpravou (porcované čaje, káva,cukor), sada pohárov na vodu, otvarák  

 plnú penziu – formou švédskych stolov  

 balíček procedúr:   

- 12 liečebných procedúr: vodoliečba – smaragdový kúpeľ (2-x), vaňový kúpeľ (1-x), whirpool (1-x), bahenný 

kúpeľ (1-x), masáž klasická 30 min (2-x), termoterapia (2-x),  oxygenoterapia (1-x),  

3-hodinový vstup do Spa&Aquaparku (2-x) 

- ozdravno-vitálne aktivity: denne voľný vstup do plaveckého bazéna Olympic, do fitness centra počas 

prevádzkových hodín. 

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

Parkovné: 20,- €/pobyt   

 Cena nezahŕňa: daň z ubytovania mestu 1,50  €/osoba/noc, kúpeľný poplatok 0,45 €/osoba/noc 

 



 

 

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

o ďalších možnostiach využitia voľného času počas pobytu v Turčianskych Tepliciach sú zverejnené 

na https://www.therme.sk/  Pobyt sa začína v stredu večerou a končí v nedeľu obedom.  

 

Záujemcovia o regeneračno – liečebný pobyt v Turčianskych Tepliciach sa môžu prihlásiť 

najneskôr do 12.12.2022 Ing. B. Martiškovej – predsedníčke FO pri FAPZ UO OZ PŠaV pri 

SPU v Nitre, - kl. 4257, email: Beata.Martiskova@uniag.sk  - povinné prihlasovacie 

údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, email, adresa bydliska s PSČ.   

Platba za RLP sa bude realizovať priamo kúpeľom. Kúpele pošlú zálohovú faktúru priamo na 

adresu hosťa.  Riadny daňový doklad za účelom čerpania príspevku na rekreáciu bude vystavený 

kúpeľmi a na vyžiadanie na recepcii v deň odchodu z pobytu.  

Variabilný symbol: bude uvedený na zálohovej faktúre 

Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr 21 dní pred nástupom na pobyt. Následne treba 

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

  

 
         

 
 

                       prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.  

        predseda UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

 

 
 

 

 

 

Vedúci odborového úseku: ......................................................................................Odborový úsek: ................................................................... 
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