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PONUKA  REKREAČNÝCH  POBYTOV  

FEBRUÁR – JÚN 2020 
 

 

 

 

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 

14.03.- 21.03.  11 7 nocí / 8 dní 

25.03.- 29.03.  4 4 noci / 5 dní 

01.04.- 05.04.  4 4 noci / 5 dní 

16.05.- 23.05.  8 7 nocí / 8 dní 

23.05.- 30.05.  12 7 nocí / 8 dní 

30.05.- 06.06.  13 7 nocí / 8 dní 

06.06.- 13.06.  5 7 nocí / 8 dní 
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; 

- počas zimnej sezóny (09.03.- 21.03. a 08.04.- 14.04.) : 1x za pobyt sauna zadarmo.  

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; 

- 10% zľava zo vstupného na termálne kúpalisko Vrbov 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. 

 

 

4) Stredisko SIGNÁL, Piešťany 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 2+1; 2+2; 2+3; 3+0; 3+1; 4+0; 4+1. 

Termíny  Názov Počet poukazov Počet nocí / dní 

12.03.- 15.03. RETRO pobyt 4 3 noci / 4 dni 

19.03.- 22.03. Víkend odpočinku 4 3 noci / 4 dni 

02.04.- 05.04. Dámska jazda 10 3 noci / 4 dni 

30.04.- 03.05. Country pobyt 2 3 noci / 4 dni 

21.05.- 24.05. Víkend odpočinku 1 3 noci / 4 dni 

11.06.- 14.06. Pobyt pre milovníkov piva 6 3 noci / 4 dni 

http://info.minv.sk/mv/spou-oo-rekre/
http://www.regiontatry.sk/


Poznámka : 

1) Pobyt so psom je možný na vyžiadanie v zariadení. 

 

V cene pobytov v RZ Signál sú zahrnuté služby : 

- ponuka služieb tematických pobytov - podľa druhu viď ďalej; 

 
Tematické pobyty : 

 

RETRO POBYT    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, RETRO 

diskotéka, preto sa tešíme na vaše outfity – zovňajškom si radi pripomeniete časy 50-tych až 90-tych rokov. Živé 

vystúpenie skvelého speváka Andreja Depeša, ktorý vám bude spievať svetové hity rokov minulých od 50-tych do 

90-tych rokov rôznych hudobných žánrov a nielen to – pripravte si aj vy hlasivky, keďže budete mať možnosť sa 

postaviť pred mikrofón a zaspievať si svoju obľúbenú pesničku, takže o zábavu bude určite postarané. Nebude 

chýbať ani polnočná kapustnica a neobmedzená konzumácia počas celej zábavy whisky BALLANTINES. Stolný 

tenis, zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny masáž, sauna a vírivka. 

 

VÍKEND ODPOČINKU    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, 25 minút na termo 

- akupresúrnom masážnom lôžku, 30 minút sauna,  precvičovanie jogy 2x,  stolný tenis, zapožičanie spoločenských 

hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny masáž, sauna a virívka. 

 

DÁMSKA JAZDA 

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, welcome drink, 

tanečný tréning PortDeBras, power joga. O zábavu po večeri sa bude starať D.J. Pyžamová párty – vytiahnite 

najlepšie nočné outfity a zabudnite na problémy. Na párty – neobmedzená konzumácia vína značky GOLGUZ. 25 

minút na termo - akupresúrnom masážnom lôžku alebo 25 min. masáž, 30 minút vstup do sauny. Stolný tenis, 

zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny virívka. 

 

COUNTRY POBYT 

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, country  zábava 

s country skupinou JAKO KEDY. Nebude chýbať ani polnočná kapustnica a neobmedzená konzumácia počas celej 

zábavy whisky BALLANTINES. Stolný tenis, zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené 

ceny masáž, sauna a virívka. 

 

VÍKEND ODPOČINKU    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, 25 minút na termo 

- akupresúrnom masážnom lôžku, 30 minút sauna,  precvičovanie jogy 2x,  stolný tenis, zapožičanie spoločenských 

hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny masáž, sauna a virívka. 

 

POBYT PRE MILOVNÍKOV PIVA  

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, ochutnávka 

a neobmedzená konzumácia piva z piešťanského pivovaru Žiwell počas celého pobytu, živé vystúpenie skvelého 

speváka Andreja Depeša, ktorý vám bude spievať svetové hity rôznych hudobných žánrov. Stolný tenis, 

zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny masáž, sauna a virívka. 

 

 

 

Informácie pre všetky vyššie uvedené rekreačné pobyty a všetky zariadenia : 

 

Termíny uzávierok pre príjem žiadostí : 

- termíny s nástupom v marci až júni – priebežne do obsadenia kapacít 
 

Žiadosti sa posudzujú  a rekreačné poukazy pre pobyty v každom mesiaci prideľujú 

v chronologickej postupnosti termínov. Aktualizácie ponúk sú robené na základe počtu prijatých 

žiadostí, nie počtu pridelených poukazov.  

 



 

Záväzné žiadosti zasielajte naskenované e-mailom 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) 

mailto:rekreacie@minv.sk
https://info.minv.sk/mv/spou-oo-rekre/Tlaiv%20a%20formulre/Forms/AllItems.aspx

