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PONUKA  REKREAČNÝCH  POBYTOV  

JÚL - DECEMBER 2019 
 

 

 

1) Stredisko KREMENEC, Tatranská Lomnica – časť B (penzión) 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 3+0; 4+0; 2+2 

Termíny Názov  Počet poukazov Počet nocí / dní 

19.10.- 26.10.  3 7 nocí / 8 dní 

27.11.- 01.12.  4 4 noci / 5 dní 

05.12.- 08.12.  15 3 noci / 4 dni 
Poznámka : 

1) V žiadosti uveďte že žiadate časť B. 

2) Pobyt so psom nie je možný. 

 

V cene pobytu v RZ Kremenec A, B sú zahrnuté služby: 

- ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami, 

Ostatné služby : zapožičanie  vybraných športových a spoločenských hier, biliard, stolný tenis, 

stolný futbal, knižnica, WI-FI pripojenie v hale a na izbách v časti A. Športové ihrisko a altánok 

v areáli zariadenia. 

- zľava zo vstupného na termálne kúpalisko Vrbov podľa aktuálnej ponuky na základe potvrdenia z 

recepcie, 

- Možnosť zakúpenia karty TATRY CARD (www.regiontatry.sk). 

- Ubytovacia časť A a Vila – izby s WC a sprchou na izbe ; ubytovacia časť B – WC a sprchy 

spoločné na chodbe 

 
Informácie pre všetky vyššie uvedené rekreačné pobyty a všetky zariadenia : 

 

Termíny uzávierok pre príjem žiadostí: 

- termíny s nástupom v októbri až decembri – priebežne do obsadenia kapacít 
 

Žiadosti sa začnú posudzovať a rekreačné poukazy pre pobyty v každom mesiaci prideľovať až po 

uplynutí termínu uzávierky príjmu žiadostí. 

 
 

Záväzné žiadosti zasielajte naskenované emailom s pečiatkou a podpismi na adresu 

rekreacie@minv.sk alebo poštou (v nevyhnutných prípadoch faxom). V žiadostiach je potrebné uviesť 

všetky údaje v zmysle návodu na vyplnenie žiadosti.  

 

LINK NA STIAHNUTIE ŽIADOSTI : 

Na intranetovej stránke oddelenia rekreačnej starostlivosti SPSČaOÚ v časti „Tlačivá a formuláre“ je 

zverejnený upravený formulár žiadosti o pridelenie rekreačného poukazu z dôvodu účinnosti zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(link: https://info.minv.sk/mv/spou-oo-rekre/Tlaiv%20a%20formulre/Forms/AllItems.aspx) 
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